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میدقت

نیذلا یلع  مالسلا  هنود ، مهجهم  اولذب  نیذلا  یلع  مالسلا  نیـسحلا ، هللادبع  یبا  ءادهـشلا  دیـس  یلع  مالـسلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نینثا و امیس  ال  ناریا ، یف  هیمالسالا  هروثلا  ءادهـش  امیـس  رـصان ،» نم  له   » ءاروشاع موی  هئادنل  هباجا  هللا  لیبس  یف  مهـسفناب  اودهاج 

یلع نب  نیسح   ) زیچان رثا  نیا  هک  اجنآ  زا.مولظملا  مهدیس  امیس  و ال  نارهط ، ءالبرک  یف  هراصنا  مامالا و  باحصا  نم  ادیهش  نیعبس 
هب ار  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  يادـن  ندـناسر  يارب  دـمآ و  دوجوب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  میـسانشب ) رتهب  ار 

تبسن هب  هدومن و  هفیظو  ماجنا  دوخ  دودح  رد  هلظ  ماد  ینیمخ  ماما  بالقنا  ربهر  زا  تعاطا  نارگمتس و  اب  هزرابم  نیملسم و  شوگ 
راک دشن و  فیرحت  میلست  دیـسرتن و  مادعا  زا  دوب  هدمآ  میژر  مادعا  يارب  نوچ  بالقنا  بیـشن  زارف و  رد  .درک و  زاب  ار  دوخ  ياج 

.تفای ار  بالقنا  يزوریپ  نامز  رادید  قیفوت  ات  داد  همادا  دوخ  راکب  یفخم  فلتخم و  ياهپاچ  نوگانوگ و  ياهلکش  رد  ار  دوخ 
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فلتخم و لحارم  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ءادهش  مالسا و  خیرات  ءادهش  دیس  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  سدقم  هاگشیپ  هب  رثا  نیا 
رایتخا رد  فقو  هغیـص  يارجا  زا  سپ  دـش و  یعرـش  فقو  مومع  هدافتـسا  يارب  میدـقت و  نامز  مولظم  نارهت و  يـالبرک  دیهـش   72

1401 ناضمر /   / 25  / 4  / 60 يدزی 15 -  دمحم  مق.تفرگ -  رارق  ناریا  یمالسا  يروهمج  فاقوا  نامزاس 
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راتفگشیپ

و هداد ، رارق  رارـسا  زا  رپ  ار  یتسه  هک  تسازـس ، ار  ینیرفآ  ناهج  نایاپ  یب  ساپـسنیرفآ  ناهج  يادـخ  مانب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینعی  مدآ ، نادنزرف  نیرت  هدوتس  رب  ناوارف  دورد  و  ناسنا ، مانب  رتزیمآرارـسا ، يدوجوم ، ار  نآ  لوصحم 

هبون ي هب  کی  ره  هک  شا  هناگ  هدزاود  نانیشناج  هژیوب  دومرف ، يربهر  ینادواج  یئانشور  تداعس و  يایند  هب  ار  تیرشب  هک  ملس  و 
هزرابم هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شدنمورب  دنزرف  هژیوب  زاب  و  دنا ، هدیـشخب  تاجن  كانرطخ  ياه  هاگترپ  زا  ار  تیناسنا  دوخ 

هار زا  ار  یعامتجا  یملع و  ياهراک  زورما  هک  دـیناد  یم.تسا  هدـمآ  دوجوب  شمان  هب  هوزج  نیا  دـیناسر و  رخآ  هب  ار  نارگمتـس  اب 
لماکت رد  و  رتنشور ، نآ  یلمع  هجیتن ي  هک  هزادنا  ره  هب  دنراد ، راک  رس و  اهنآ  میقتسم  هجیتن ي  اب  هدرک و  عورش  رامآ  شیامزآ و 

.تسا رتشیب  نآ  جرا  رتنشور و  راک  شزرا  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، تفرشیپ  و 
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هیزعت ای  هضور و  مانب  یـسلاجم  رد  هک  تسا  ییاه  هنحـص  مراد  دایب  یعاـمتجا  ياـهراک  زا  یکدوک  نارود  زا  هک  يا  هرطاـخ  نیلوا 
نآ رد  زور و  نآ  دـنا ، هدـش  وربور  یکدوک  نارود  رد  اه  هنحـص  هنوگ  نیا  اـب  تکلمم  نیا  دارفا  رثکا  هک  منک  یم  رکف  ما و  هدـید 

، رادیب نامفطاوع  تاساسحا و  مک  مک  اما  میدیمهف ، یمن  اه  هیزعت  اه و  هضور  نیا  زا  يرگید  زیچ  یمرگرس  اشامت و  زج  ام  طیارش 
ینید و رظن  زا  هدید و  یکرادم  هدینش و  یبلاطم  هیرگ  هرابرد ي  اهدعب.میدرک  یم  يدنت  ياه  هیرگ  هدش  تحاران  تخـس  یهاگ  و 

نیا رد  يرتشیب  هزادـنا  کـی  میهاوخ  یم  زورما  اـما  .تسا  هدـش  یتاـعلاطم  فلاـخم  قفاوم و  بناـج  زا  هدومن و  یـسررب  یتشادـهب 
میهاوخ یم.مینک  یسررب  رفص ، مرحم و  هام  ود  اصوصخم  هتشاد و  راک  رس و  نآ  اب  لاس  هرود ي  ابیرقت  هک  یعامتجا  مهم  عوضوم 

ایآ ؟ تسا یفدـه  هچ  هب  ندیـسر  يارب  روظنم و  هچ  هب  بلاطم  هنوگ  نیا  دونـش  تفگ و  سلاـجم و  هنوگ  نیا  لیکـشت  ـالوصا  مینیبب 
هتفرگ وخ  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  یتداع  اـهنت  اـی  دراد ؟ دوجو  یفدـه  هضور  تاـسلج  اـه و  يدـنب  هتـسد  تارهاـظت و  نیا  رد  الـصا 

رد یتح  دوش و  یم  اپ  رب  ام  روشک  رسارس  رد  ابیرقت  رفـص  مرحم و  هام  ود  رد  هک  ییادص  رـس و  وهایه و  نیا  مینیبب  میهاوخ  یم.دنا 
رد هک  یعامتجا  تارهاـظت  اهیدـنب و  هتـسد  نیا  اـیآ  .؟ تسا يروظنم  هچ  هب  هچ و  يارب  دراذـگ  یم  رثا  یعاـمتجا  ياـهراک  ناـیرج 

هداس ي تداع  کی  افرص  دروخ  یم  مشچب  تختیاپ  رد  هژیوب  اهناتسرهش  مامت  ياهنابایخ  هچوک و 
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اپب يارب  هک  ینایاقآ  نیا  مینادـب  میهاوخ  یم  .؟ دراد مه  یناـج  زغم و  اـی  تسا  حور  یب  تافیرـشت  مسارم و  زا  یکی  تسا و  یبهذـم 
نیا مینادب  میهاوخ  یم  .؟ تسیچ ناشفده  روظنم و  فرص ، اهتقو  و  دننک ، یم  جرخ  اهلوپ  اهیدنب  هتسد  ای  تاسلج و  هنوگنیا  نتـشاد 
یم هچ  دـننک  یم  هدرزآ  هتـسخ و  ار  دوخ  اهییارـس ، هحون  ای  اهینارنخـس و  اب  هدرک و  تکرـش  سلاـجم  نیا  رد  هک  یمرتحم  ناـیاقآ 
ایآ دـنیوگ ؟ یم  هچ  تسا ، یناوخ  هضور  ناشلغـش  راک و  ام  رظنب  لاس  هرود ي  رد  هک  اـهناوخ  هضور  مینادـب  میهاوخ  یم  .؟ دـنیوگ

و .؟ تسه راـک  رد  مه  يرگید  باـسح  اـی  تسا ؟ دـمآرد  مک  تمحز و  رپ  اـی  دـمآرد ، رپ  تمحز و  مک  هداـس ي  راـک  کـی  اـهنت 
ار یفده  هچ  یگدنز  رد  و  تسیک ؟ تسوا ، زا  اه  هزاوآ  همه  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نیا  مینادـب  میهاوخ  یم  هرخالاب 
زا کی  کی  اب  دـیاب  راچان  میوش ، انـشآ  نآ  هجیتن ي  اـب  هدرک و  عورـش  شیاـمزآ  هار  زا  ار  راـک  دـش  رارق  .؟ تسا هدرک  یم  بیقعت 
هس زا  یسلجم  ره  نوچ.درک  حرطم  ار  عوضوم  هتفرگ و  سامت  دنراد ، راک  رـس و  اهیدنب  هتـسد  ای  تاسلج و  هنوگ  نیا  اب  هک  يدارفا 

«. یناب  » سسؤم - 1: دوش یم  لیکشت  نکر 
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نیا هیلاع ي  بتارم  زا  و  هتفر ، سلاجم  نیا  نایناب  غارـس  لوا  راچان  «. ناگدنونـش  » ناگدـننک تکرـش  - 3 «. هدنیوگ  » هدـننک هرادا  - 2
اهنآ تایرظن  هدرک و  یسررب  کی  کی  دنریگ  یم  سلجم  اه  هغاز  رد  هک  ناییاتسور  ات  هداد ، هسلج  لیکشت  اهخاک  رد  هک  تکلمم 

! الاو ترضح  میسرپ : یم  هدناوخارف  ار  لوا  هبتر ي  نایاقآ  زا  یکی.میوش  یم  کیدزن  هجیتن  هب  رامآ  هار  زا  هتشاذگ و  مه  يولهپ  ار 
اجنیا دـیوگ : یم  .!؟ تسیچ ادـص  رـس و  رپ  تارهاظت  نیا  زا  ناتدوصقم  و  دـیهد ؟ یم  لیکـشت  یناوخ  هضور  سلجم  هچ  يارب  اـمش 

بهذم كاخ  بآ و  نیا  یمسر  بهذم  دنتسه ، بهذم  یعیش  تکلمم  نیا  مدرم  تسا ، عیشت  روشک  اجنیا  تسا ، یمالـسا  تکلمم 
هاگتسد رد  تسا  راوازـس  دنراد ، هضور  مان  هب  یتاسلج  دنراوگوس و  تکلمم  نیا  مدرم  مامت  ابیرقت  هک  ییاهزور  رد  .تسا  يرفعج 

اب موب  زرم و  ره  تلود  كاخ و  بآ و  ره  نارـس  هشیمه  هرخالاب  و  دـشاب ، یتارهاظت  دراد ، رارق  تکلمم  نیا  سأر  رد  هک  مه  ییاه 
تـسدب ناوت  یم  نایاقآ  نیا  زا  هک  تسا  یباوج  حور  هصـالخ و  نیا.دنکیرـش  هودـنا  مغ و  اـی  يداـش  شیع و  رد  و  دردـمه ، تلم 

یم نم  زا  رتهب  امـش  .دـنراک  رـس  هک  تسا  ییاهتیـصخش  فالتخا  هب  طوبرم  هک  تارابع  ظافلا و  رد  فـالتخا  یمک  اـب  هتبلا  دروآ ،
حرطم سلاجم  هنوگ  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  دیناد ،
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هیحور و هصالخ  و  نیـسح ، قالخا  نیـسح ، راکفا  نیـسح ، یگدـنز  زا  یثحب  هدـنیوگ  رگا  و  دراد ، رارق  ییاهزرم  هچ  رد  دوش ، یم 
تاـبجوم یهاـگ  و  دـنوش ، تحاراـن  تسا  نکمم  درواـیب ، رتـالاب  ندرک  هیرگ  زا  ار  هلئـسم  و  دـشکب ، شیپ  نیـسح  سدـقم  فدـه 

هتشذگ هقبط  نیا  زا  .مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هقالع  زاربا  دصرد  هد  تافیرـشت و  دصرد  دون  هجیتن.دننک : مهارف  مه  یتحاران 
نیا فده  ام  يوگتفگ  عوضوم  اریز  مینک  یمن  یثحب  ناشـسلجم  لیکـشت  عضو  زا  ام  میور ، یم  کی  هجرد  نایعا  فارـشا و  غارس 
یم هدـناوخارف  ار  نایاقآ  نیا  زا  یکی  !. دـینک مسجم  ار  سلجم  عضو  اهخاک ، تاسلج  زا  رت  نییاپ  هجرد  کی  دوخ  امـش  تسا ، راـک 

یلیخ یتقو  .!؟ تسیچ تاسلج  هنوگ  نیا  لیکشت  زا  ناترظن  و  دینک ؟ یم  یناوخ  هضور  روظنم  هچ  هب  یلاعبانج  اقآ ! ترضح  میسرپ :
مامت لثم  مه  ام  میدنم ، هقالع  یلع  نب  نیـسح  هب  مه  ام  میتسین ؟ ناملـسم  ام  رگم  تفگ : دنهاوخ  دنوشن  تحاران  رگا  دننک ، مارتحا 

اجنیا.میشاب هدرک  هقالع  زاربا  شترضح  ماقم  هب  دوخ  هبون ي  هب  ات  میریگ  یم  سلجم  يراوگوس ، مایا  رد  نیسح  نایعیش  اهناملسم و 
دنوش یم  تحاران  همه  نادرم  نانز و  اریز  درک ، یثحب  دیابن  یلیخ  یگدنز  رد  شترضح  مسر  هار و  نیـسح و  یتیبرت  بتکم  رگید 

.درک دنهاوخ  هلگ  لد  رد  دنرواین ، مه  نابز  هب  رگا  هدنیوگ  زا  و 
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زا ییاهزارف  ای  مهرب ، مهرد و  یتاـعوضوم  جـیگ و  یبلاـطم  دـیاب  تراـهم  يداتـسا و  تیاـهن  اـب  مه  ناوخ  هضور  هدـنیوگ و  ياـقآ 
طیحم و ربج  دـصرد  داتفه  هجیتن.دـشاب : هتـشادن  اهراک  نیا  هب  يراک  دـناوخب و  بلاج  ینحل  اـب  يراعـشا  دـفابب و  اـفرع  شیوارد و 

نادنمتورث نینکمتم و  غارـس  و  میرذگب ، نیفرتم  فارـشا و  نایاقآ  زا.مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هقالع  دصرد  یـس  یگدـنز و  بسانت 
لیکـشت زا  ناتدوصقم  و  دینک ؟ یم  تسرد  یناوخ  هضور  سلجم  هچ  يارب  راکرـس  اقآ ! جاح  بانج  میـسرپ : یم.مییایب  دـعب  هجرد 

دای هب  دـنراد  هفیظو  یگمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  هکنآ : رب  ینبم  دـننک ، یم  رکذ  یبلاطم  اقآ  جاح  هتبلا  .؟ تسیچ لفاحم  نیا 
و هدومن ، یفرعم  ار  نیـسح  بتکم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هدرک و  يرای  هلیـسو  نیا  هب  ار  وا  زورما  و  دننک ، اپ  رب  یتاسلج  شترـضح 

اقفر هک  تسا  نآ  اقآ  جاح  صخش  رظن  زا  بلطم  حور  اما.دوش  یم  جیورت  حیرـشت و  سلاجم ، نیمه  اب  مالـسا  سدقم  نید  هرخالاب 
هتـشاد دیاب  مه  وا  دنراد  نویزیولت  دنراد ، ویدار  اقفر  نارقا و  هچنانچ  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  مه  وا  دـنراد ، یناوخ  هضور  شنانگمه  و 

دیابن شیلام  عضو  يور  یلیخ  و  دشاب ؛ هتشاد  دیاب  مه  وا  دنراد  متـسیس  نیرخآ  لیبموتا  دنراد ، یقالیی  غاب  شناگمه  هچنانچ  دشاب ،
.دشاب هتشاد  دیاب  مه  وا  دنراد ، یناوخ  هضور  نانچ  نینچ و  شیاقفر  مه  روطنامه  درک ، باسح 
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نایم هب  یمالـسا  یگدـنز  مسر  هار و  زا  ینخـس  و  هدز ! یقالخا  تاروتـسد  زا  یفرح  دـیابن  اهاقآ  جاح  نیا  هضور  سلاـجم  رد  هتبلا 
اـصوصخم دهدن ! قفو  اهنآ  رازاب  هرجح و  ای  هناخ و  عضو  اب  دنکن  دز ، مد  دـیابن  دتـس  داد و  تراجت و  ماکحا  زا  اصوصخم  هدروآ ،

یم باـجیا  ناـنچ  نینچ و  زورما  رازاـب  اریز  درب ، دـیابن  یمـسا  نیرتکچوک  يراوخاـبر  اـبر و  هلئـسم  زا  تـالماعم  ماـکحا  ناـیم  رد 
نیـسح هب  هقالع  دصرد  یـس  و  اهاقآ ، جاح  ندناوخ  هضور  لیلد  یلیماف ، تاهج  ای  اقفر و  طیحم و  عضو  دصرد ، داتفه  هجیتن.دنک :

اپ رب  یناوخ  هضور  سلجم  ارچ  رگید  امش  اقآ ! بانج  مینک : یم  هعجارم  دعب  هقبط  هب  میرذگب و  مه  اهاقآ  جاح  نیا  زا.مالـسلا  هیلع 
مارح دجـسم  هب  تساور  هناـخ  هب  هک  یغارچ  تسا ، هتـساوخن  امـش  زا  ادـخ  تسین ، بوخ  یلیخ  ناـتیلام  عضو  هک  امـش  دـینک ؟ یم 

: دنیوگ یم  باوج  الومعم  هقبط ، نیا  !. دینزب ناتدوخ  یگدنز  درد  هب  دینک ، یم  فرص  یناوخ  هضور  يارب  هک  یجراخم  نیا  تسا ،
هک هجدوـب  نآ  زا  تسا و  اـم  اـب  زورما  شتیلوـت  و  دوـش ، یناوـخ  هضور  فرـص  دـیاب  هک  هدـنام  اـم ، دادـجا  ناردـپ و  زا  یتاـفوقوم 

دوـش یم  یبـلطم  روـج  همه  مدرم ، زا  هقبط  نیا  هضور  سلاـجم  رد  تسا  یهیدـب.میریگ  یم  سلجم  دراد ، راـک  نیا  هـب  صاـصتخا 
وگتفگ و  نیزاوم ، فالخرب  ندرک  دایز  مک و  و  عورشمان ، تافرصت  زا  ثحب  هک  مالـسا ، رد  نآ  ماکحا  فقو و  عوضوم  زج  تفگ 

دیابن اهنت  هن  دش ، دهاوخ  نانآ  یتحاران  بجوم  يراوخ  فقو  ياهنایز  زا 
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لمع فقو  تاررقم  هب  دنرـضاح  طیارـش  نیا  رد  رادقم و  نیمه  هب  هک  دومن  ریدقت  رکـشت و  دیاب  مه  يا  هزادنا  ات  هکلب  درک ، داقتنا 
، مالـسلا هیلع  نیـسح  یعقاو  بتکم  هب  هقالع  دصرد  تسیب  و  فقو ، تاررقم  زا  یلومرف  ندرک  رازگرب  دـصرد  داتـشه  هجیتن.دـننک :

الومعم هنادرم ، ای  هنانز  یگتفه ، هضور  سلاجم  اب  و  نایاتـسور ، اصوصخم  فانـصا  هیقب  میتشذـگ ، هک  هقبط  نیا  زا.فاقوا  رد  یتح 
اهیراتفرگ ای  و  دوش ، بوخ  نامـضیرم  ات  میا  هدرک  رذن  دنیوگ : یم  دـینک ؟ یم  یناوخ  هضور  هچ  يارب  هک : شـسرپ  نیا  خـساپ  رد 

هضور و اهیـضعب : ریبعت  هب  و  دوب ؛ دهاوخ  ام  هناخ  ام و  یگدنز  تکرب  هیام  لسوت ، سلجم  یناوخ و  هضور  الوصا  و  ددرگ ، فرطرب 
رعش هعطق  دنچ  دیاب  طقف  تسین ، وگتفگ  ثحب و  ياج  سلاجم  نیا  رد  تسا  مولعم  هتبلا.میناد  یم  یگدنز  نوگش  ار  لسوت  سلجم 

ياهیراتفرگ اه و  یتحاران  دای  هب  هچرگ  دنـشاب ، هدرب  يا  هدافتـسا  ناشدوخ : لوق  هب  ات  دناوخ ، دنک  هیرگ  هدنونـش  هک  ینحل  اب  رثن  ای 
هب هیرگ  يادص  اهنآ : زا  یضعب  لوق  هب  و  دریگب ، سلجم  نف : لها  لوق  هب  ای  دیرگب ، وا  هک  تفگ  یبلاطم  دیاب  طقف  دنیرگب ، شیوخ 

دوجو یمالـسا  قالخا  ماکحا و  نتفگ  هنیمز  اجنیا  رگید  تسین ، یتیبرت  ياهثحب  ياج  اجنیا  رگید.دـسرب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ربق 
، دیـسر هجیتـن  هب  اـت  دـش  دراو  شدوـخ  هار  زا  دـیاب  و  دراد ، یهار  يراـک  ره  رخآ  هک : تسین  ثحب  وـگتفگ و  ياـج  اـجنیا  درادـن ،

اجنیا تسا ، هدش  هتفگ  ینیعم  طیارش  صوصخم و  عقاوم  کی  رد  تالسوت 
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مان هب  يا  هسلج  يرازگرب  دـصرد  دون  هجیتن : !. تسا راک  نف  توف و  بوخ و  يادـص  رعـش و  ياـج  اـجنیا  تسین ! اـهفرح  نیا  ياـج 
زا يا  هصالخ  دوب  نیا.یـساسا  ياـهثحب  هب  طاـبترا  نودـب  عورـشم  تالـسوت  دـصرد  هد  و  اـجبان ؛ یهاـگ  هناروکروک و  تالـسوت ،
یم دروخرب  مه  یناسک  هب  تاقبط  نیا  زا  کـی  ره  نیب  رد  هتبلا.دـنیوگ  یم  تاـقبط  مومع  زا  هضور  سلاـجم  ناـیناب  هک  ییاـهباوج 
یم اهنآ.دنهد  یم  یساسا  ياهباوج  نوگانوگ  تاریبعت  اب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  یلـصا  هجیتن  و  هدوب ، انـشآ  بلاطم  اب  الماک  هک  مینک 
مان هب  دش ، انشآ  یمالـسا  فراعم  مالـسا و  اب  دیاب  لفاحم  نیا  رون  هیاس  رد  تسا ، ام  یتاغیلبت  لئاسو  هدنامیقاب  سلاجم ، نیا  دنیوگ :
ادیپ یتاعالطا  نیسح  ردام  ردپ و  دج و  مالسلا و  هیلع  نیسح  یگدنز  مسر  هار و  زا  هدش و  عمج  مه  رود  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تشذـگ و حور  هدرک و  هدافتـسا  شترـضح  یتـیبرت  بتکم  زا  اـت  میریگ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـن  هب  ار  سلاـجم  نـیا  اـم  درک ،
ادخ و هب  هار  نیا  زا  میزومایب و  يدازآ  قح و  هار  رد  ار  نارگمتـس  اب  هزرابم  هویـش  هتخومآ و  نآرق  مالـسا و  هار  رد  ار  وا  يراکادـف 

دیناد یم  هچنانچ  اما  میونش ، یم  مدرم  زا  يا  هراپ  زا  مه  یساسا  ياه  باوج  هنوگ  نیا  هک  تسا  حیحـص.میوش  کیدزن  ادخ  باتک 
، هتفرگ رارق  يزیچان  رایسب  تیلقا  رد  اهنآ 
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دصرد داتفه  روطب  هضور  سلاجم  نایناب  رظن  زا  دش ، هتفگ  هک  یبیترت  هب.تسا  مک  یلیخ  دش  هتفگ  البق  هک  ییاهباوج  هب  ناشتبسن  و 
تاسلج نیا  رد  هدافتسا  يارب  هک  یناسک  و  نیعمتسم ، غارس  مییایب  الاح.دنتسه  انشآ  هجیتن  اب  دصرد  یس  فرحنم و  یلصا  فده  زا 

زا ام.مینک  ثحب  هدروآ  باسحب  دنروآ  یم  نابز  هب  رتمک  دنراد و  لد  رد  ار  هچنآ  و  میسرپب ، یلاوحا  مه  اهنآ  زا  دننک ، یم  تکرش 
نیا هب  ارچ  نانآ  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  امش  نوچ  مینک ، یمن  یثحب  دننک  یم  تکرش  مود  لوا و  هقبط  سلاجم  رد  هک  یناگدنونش 
نیا هب  ار  ناشیا  تسا ، اهنآ  ياهباوج  هصالخ  هک  طیحم ) ربج   ) دون يدـص  تفگ : دـیاب  نایناب  تبـسن  نامه  هب  و  دـنور ، یم  لفاحم 
لماع نآ ، لاثما  و  یگیاسمه ، ییانـشآ و  طیحم  یلیماف ، طیحم  تقاـفر ، طـیحم  راـک ، طـیحم  یگدـنز ، تسایـس  درب ، یم  سلاـجم 

بتکم زا  ندرک  هدافتسا  و  مالسلا ، هیلع  نیـسح  هب  هقالع  رطاخ  هب  مه  هد  يدص  هتبلا  هضور ؛ تاسلج  رد  تسا  اهنآ  تکرـش  یلـصا 
اهباوج یضعب  زا  نم  میتشذگ ، هک  هقبط  ود  نیا  نیعمتسم  زا.دنور  یم  سلاجم  نیا  هب  یمالـسا ، فراعم  هب  ندش  انـشآ  و  وا ، یتیبرت 
تبحـص ندروخ ، ییاچ  ندنارذگ ، تقو  اشامت ، يارب  اه  هچب  لثم  میوگ  یمن  هدیـشوپ ، مشچ  ما  هدـید  هک  اه  هنحـص  هدینـش و  هک 

ای يراوگوس و  مایا  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  مارتحا  يارب  هکلب  دنور ، یم  هضور  سلجم  هب  رگید  تاهج  ای  و  اقفر ، اب  ندرک 
.دننک یم  تکرش  تاسلج  نیا  رد  يونعم  یحور و  هدافتسا  مه  یهاگ  و  يدنواشیوخ ، تقافر و  قح  ای  و  هیاسمه ، هضور 
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عمتـسم و یلیخ  رگا  دـنهدب ، باوج  دـنناوت  یمن  دون  يدـص  زاـب  تفگ !؟ هچ  و  دوـب ؟ هک  هدـنیوگ  یـسرپب : ناگدنونـش  نیا  زا  رگا 
یمن نم  تفگ !؟ یم  هچ  تفگ ؛ یم  یبوخ  بلاطم  تشاد ، یبوخ  ربنم  دوب ، یبوخ  دنوخآ  رایـسب  دـیوگ : یم  دـشاب  یبوخ  هدـنونش 

تـسا نیا.دـنک  وگزاب  هدـنیوگ  زا  دـناوت  یم  ار  یهاکف  ای  هصق  هکت  کی  طقف  یهاـگ  هلب ، دوب ؛ رپ  هک  مناد  یم  ردـقنیمه  اـما  مناد ،
الماک هدنونـش  فیلکت  رگید  هنادرم ، ای  هنانز  یگتفه ، ياه  هضور  سلجم  اما.موس  مود و  تاقبط  تاسلج  رد  اـم  ناگدنونـش  عضو 

هیرگ مه  وا  هدوب ، روآ  هیرگ  هک  یتـالمج  راعـشا و  طـقف  دـنک ، هدافتـسا  هک  هدوبن  یثحب  و  دونـشب ، هک  تسین  یبلطم  تسا ، نشور 
هتبلا ام ، ناگدنونـش  عضو  زا  يا  هصـالخ  تسا  نیا.هدوب  راـک  رد  یبلق  ياـهیرامیب  رثا  رد  یفعـض  شغ و  مه  یهاـگ  تسا و  هدرک 

داتـشه يدـص  طـسوتم  روـطب  و  تسا ، زیچاـن  رایـسب  ناشتبـسن  مک و  یلیخ  یلو  میراد ، مـه  هجوـتم  رادـیب و  نـشور و  ناگدـنونش 
: میوگب زتنارپ  رد  مه  ار  هتکن  کی  نیا  ) .مود هتـسد  مه  ار  رتمک  هکلب  تسیب  يدص  و  دـنهد ، یم  لیکـشت  لوا  هتـسد  ار  ناگدـنونش 
نانزریپ و نادرمریپ و  ار  داتشه  داتفه  يدص  دید  میهاوخ  مینک ، يریگرامآ  اقیقد  ناگدنونش  عضو  رظن  زا  ار  هضور  سلاجم  ام  رگا 

نآ لیلد  دـننک ! یمن  تکرـش  رتشیب  یـس  يدـص  هدرک ، لیـصحت  پیت  ناوج و  هقبط  اما  دـنهد ، یم  لیکـشت  مدرم  یلومعم  تاـقبط 
امـش لوق  هب  ای  ناگدـنیوگ ، نایاقآ  غارـس  مییایب  الاح  (. هللاءاشنا دوش  یم  نشور  مک  مک  هوزج  نیا  رد  تسیک ؟ اـب  هاـنگ  و  تسیچ ؟

، اهناوخ هضور  اهیربنم ،
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فالخرب یتح  و  دینک ؟ یم  دایرف  داد و  یهاگ  و  دیناوخ ؟ یم  هضور  دیور و  یم  ربنم  هچ  يارب  امـش  مرتحم ! ياقآ  میـسرپب : اهنآ  زا 
هضور ای  و  ربنم ، لها  و  ناگدنیوگ.مینک ، ثحب  هصالخ  روطب  میراچان  ار  تمسق  نیا  .؟ دیروآ یم  راشف  ناتدوخ  هب  یتشادهب  لوصا 

هک یناوخ  هضور  ات  هتفرگ  کی  هجرد  يوگنخس  زا  تسا ، اهنآ  تاجرد  مامت  هب  طوبرم  میـسقت  نیا  دنتـسه ، هتـسد  ود  ام  ياهناوخ 
ینمادکاپ يوقت و  حور  ياراد  و  هدرک ، تیبرت  ار  نتشیوخ  ادتبا  هک  يدارفا  لوا : هتـسد  - 1: دنک یم  تکرش  هنانز  سلاجم  رد  طقف 

یم فیلکت  ماـجنا  هفیظو ، ساـسحا  رطاـخب  تردـق  ردـق و  هب  هدرک و  تکرـش  سلاـجم  رد  ینید  یعرـش و  هفیظو  يور  زا  و  هدوب ،
ات دورب ، اهاقآ  جاح  ای  و  فارـشا ، هناخ  رد  ای  دنک ، تکرـش  اهخاک  تاسلج  رد  رگا  ناوخ ، هضور  ای  يربنم ، ای  هدـنیوگ ، نیا.دـننک 

یمالسا فراعم  هتفگ و  ار  یعرش  ماکحا  سلجم ، بسانت  هب  اجک  ره  هنادرم ، ای  هنانز  یگتفه  ياه  هضور  یفقو و  سلاجم  هب  دسرب 
هیلع نیـسح  سرغ  حور  هب  ار  مدرم  ار  مدرم  دراد  یعـس  وا  دنک ، نایب  ار  ینیـسح  سدقم  فده  دشوک  یم  وا  دـنک ، یم  حیرـشت  ار 

، دهد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  هفیظو  دهاوخ  یم  وا  دنک ، یمن  باسح  سلاجم  نایناب  ای  مدرم و  دمآ  شوخ  يور  وا  دنک ، انشآ  مالسلا 
نیا وا  يارب  هن ، اـی  دـنهدب  وا  هب  يرتشیب  لوپ  هن ، اـی  دـیایب  ناشـشوخ  مدرم  ناـسر ، يزور  مه  ار  ادـخ  دـناد ، یم  فظوم  ار  دوخ  وا 

.دنک یمن  یقرف  بلاطم 
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مک و و  دنتـسین ، یگنر  هب  زور  ره  و  هدوب ، تباث  لاح  کی  رد  هراومه  ناوخ ، هضور  اـی  يربنم ، هدـنیوگ ، ياهدـنوخآ  زا  هقبط  نیا 
دناد و یم  ینید  هدنیوگ  ار  دوخ  وا  دـشاب ، هتـشاد  هک  يراظتنا  ره  دـیوگب و  هچ  ره  سک  ره  دـننک ، یم  یگدـنز  هنادـنموربآ  شیب 

دیوگ یم  هباطخ  رگا  تسا ؛ ینید  بلاطم  ساسا  رب  دنک ، یم  ینارنخس  رگا.تسا  هدرک  هدامآ  ینید  قیاقح  نتفگ  يارب  ار  نتشیوخ 
حیحص ملـسم و  تاعوضوم  ساسا  رب  دیارـس ، یم  ای  دناوخ و  یم  هیثرم  رگا  تسا ؛ یمالـسا  فراعم  ساسا  رب  دنک ، یم  یط  ربنم  و 

حور رد  الومعم  اهیئانشآ ، و  اهتقافر ، اهعیمطت ، اهدیدهت ، اهتـسایس ، دنک ، یمن  زواجت  المع  عرـش  دودح  زا  اج  کی  و  تسا ؛ یعرش 
وربور اهتیمورحم  اب  دعاسمان  دعاسم و  ياهطیحم  رد  هتشاد و  رظن  رد  ار  وا  ناهج  يادخ  هراومه  وا.دراذگ  یمن  یئوس  رثا  هتسد  نیا 
میتفگ هچنآ.دزوس  یم  نارگید  ییامنهار  ینشور و  يارب  عمش  نوچ  و  هدرک ، داهج  ادخ  هار  رد  رمع  کی  تفگ : دیاب  ادج  و  هدوب ،

هتـشاذگ و تشگنا  نآ  دارفا  يور  کی  کی  میناوت  یم  هک  تسا  یـشیامزآ  یبرجت و  دـصرددص  عوضوم  کـی  هکلب  تسین ، اـعدا 
و ناگدنیوگ ، مود : هتسد  - 2 .مینک نایب  امـش  يارب  نتفر  مد  رد  ار  ناشیلام  يدام و  عضو  هداد و  ناشن  امـش  هب  ار  ناشیگدنز  خیرات 

اهنآ زا  ام  دنرادروخرب و  رتمک  تلیضف  يوقت و  حور  زا  و  هدرکن ، تیبرت  ار  دوخ  البق  هک  ییاهناوخ  هضور  و  اهیربنم ،
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هب طقف  وردوخ  ياهدنوخآ  نیا.میوگب  هصالخ  هدرشف و  یلیخ  مراچان  ار  تمـسق  نیا  حرـش  مینک ، یم  ریبعت  وردوخ  ياهدنوخآ  هب 
ناکد تسا و  ناکد  اهنآ  رظن  زا  ربنم  هضور و  هنرو  دـننک  یم  يراددوخ  دـنک  ناشدودـحم  طیحم ، و  هفاـیق ، و  ساـبل ، هک  يرادـقم 

همه زا  ياورپ  یب  یهاگ  و  یقالخا ، لئاذر  راتفرگ  دنـسپدوخ ، لـهاج ، داوس ، یب  یمدرم  هتـسد ، نیا  زا  دون  يدـص  هنافـسأتم.يارد 
يا هزادنا  ات  يدام ، باسح  و  ینادان ، يداوس و  یب  نیع  رد  هک  داد  ناشن  ناوت  یم  مه  هد  يدـص  اهنآ  نیب  رد  هتبلا   . دنتسه (1) زیچ 
یم ادـیپ  هار  نیا  زا  يریمن  روخب و  نان  فورعم ، لوق  هب  و  هدوب ، راددوخ  تشز  ياهراک  نداد  ماجنا  كاـنرطخ و  بلاـطم  نتفگ  زا 

، ناگدـنیوگ دـصرد  داتـشه  دادـعت ، هن  رثا  رظن  زا  هجیتن.اهناوخ : هضور  اهیربنم و  ناگدـنیوگ ، زا  يرـصتخم  باـسح  مه  نیا.دـننک 
یصخش یگدنز  هرادا  ار  یلـصا  هجیتن  مگ و  جیگ و  الومعم  انـشآان و  دصرد  تسیب  و  هدوب ، انـشآ  یلـصا  فده  هب  هضور  سلاجم 

تفه داتـشه و  طـسوتم  روطب  ناـیناب  رظن  زا  هضور  سلاـجم  راـمآ ، مکح  هب  و  قیقد ، باـسح  اـب  میتـفگ  هچنآ  ربانب.دـنناد  یم  دوخ 
جنپ داتفه و  ناگدنونش ، دصرد ،
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یلصا فده  رگم.دنرادن  ییانشآ  یعقاو  هجیتن  ضرغ و  اب  و  دنا ، فرحنم  یلـصا  فده  زا  دصرد ، تسیب  ناناوخ  هضور  و  دصرد ،
یم تراـسج  ناگدـنیوگ  نیعمتـسم و  هـب  هدرک ، تناـها  هـضور ، سلاـجم  ناـیناب  هـب  ارچ  فرحنم !؟ دـیئوگ  یم  امـش  هـک  تـسیچ 

مدرم ینید  فراعم  عضو  دش ؟ یم  هچ  دوبن ، دینک  یم  داقتنا  هک  یعضو  نیمه  اب  هضور  سلاجم  نیمه  رگا  دیناد ، یمن  امـش  !؟ دینک
یناوخ و هضور  سلاجم  نیمه  هیاس  رد  دـنراد ، مدرم  هک  مه  ینید  فراعم  زا  رادـقم  نیمه  دـیناد ، یمن  امـش  .؟ دیـسر یم  اـجک  هب 
، هصالخ و  دراذگ ، یم  يراثآ  هچ  مدرم  حور  رد  تارهاظت  نیا  هک  دیناد  یمن  امـش  تسا ، اهیدـنب  هتـسد  يراد و  هیزعت  نیمه  هجیتن 
ناگدـنیوگ و نایناب و  هب  ام  میتسین ، رکنم  مه  ام  تسا ، حیحـص  هلب.دوش ، یم  حیرـشت  جـیورت و  سلاجم ، نیمه  هیاس  رد  مدرم  نید 

یم ام  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  رمث  رثا و  دـیاب  یعامتجا  ینید و  مهم  رما  نیا  مییوگ  یم  اـم  میدرکن ، تراـسج  تناـها و  ناگدـنونش 
نیرتمک دیابن  دوش  یم  جیورت  حیرـشت و  وا  هطـساوب  مدرم  نید  امـش  لوق  هب  هتـشاد و  راک  رـس و  مدرم  همه  اب  هک  یعوضوم  مییوگ 

یمن یلوط  هداد و  رارق  عاعشلا  تحت  ار  یلصا  رثا  مک  مک  تبـسن ، هب  هک  يدایز  تافارحنا  هب  دسر  هچ  ات  دوش ، هدید  وا  رد  یفارحنا 
زیچ دننک ) یم  راک  ناشزومرم  تسد  اب  دنهاوخ و  یم  نارگرامعتسا  بناجا و  هک   ) حور یب  هداس و  تافیرشت  زج  یلک  هب  هک  دشک 

.تسین ترهش  ناونع و  مسا و  تاسلج ، نیا  یلصا  فده  روظنم و  مییوگیم : ام.دنام  یمن  يرگید 

28 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مسر  هار و  ناـمه  زاـب  و  ندینـش ، نتفگ و  و  ندـش ، عمج  مه  رود  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  هفـسلف  مییوگ : یم  اـم 
رکنم اـم.تسین  فعـض  شغ و  یهاـگ  و  داد ، غیج و  يراز و  هیرگ و  يارب  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  مییوگ : یم  اـم.تسین  نتـشاد 
هیرگ تراسا ، تداهش و  هفـسلف  یلـصا و  فده  هک  میناد  یم  اما  میـسرب  مه  نآ  باوث  هیرگ و  ثحب  هب  تسا  نکمم  میتسین ، هیرگ 

بآ و نیا  مدرم  هک  لیلد  نیا  هب  و  تسا ، یمالـسا  روشک  اجنیا  نوچ  هک  دـنیوگ  یم  تسار  نانیـشن  خاک  رگا  مییوگ : یم  ام.تسین 
بآ و نیا  مدرم  ارچ  و  تسا ؟ یمالـسا  روشک  یناوخ  هضور  رظن  زا  طـقف  اـجنیا  ارچ  دـننک ، یناوخ  هضور  دـیاب  دنناملـسم ، كاـخ 
مغ و رد  هشیمه  تلم  تلود و  نوچ  تکلمم  نارـس  هتفگ  هب  مییوگ : یم  ام  .؟ دنناملـسم ندمآ  هضور  ندناوخ و  رظن  زا  طقف  كاخ 
هک یعضو  هب  اهیداش  شیع و  ای  اه و  هودنا  مغ و  عون  نیا  رد  طقف  ارچ  دنشاب ، هتـشاد  هضور  دیاب  دنکیرـش ، يداش  شیع و  هودنا و 

همه لثم  دنناملـسم و  نوچ  هک  دنیوگ  یم  تسار  تکلمم  نیا  فارـشا  نایعا و  رگا  مییوگ : یم  ام  ؟ دـننک یم  يدردـمه  دـیناد  یم 
اهاقآ جاح  نیا  رگا  میوگ : یم  ام  .؟ دنوش یم  ناملسم  يراوگوس  هلئسم  رد  طقف  ارچ  دنشاب ، هتشاد  يراوگوس  هسلج  دیاب  اهناملـسم 

هدنز نیسح  مان  هب  دیاب  ادخ  نید  ناشیضعب : لوق  هب  و  دنراد ، هقالع  یلع  نب  نیسح  هب  نوچ  هک  دنیوگ  یم  تسار 
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يرای ادـص  رـس و  اب  اهنت  و  دـنراد ؟ یمن  هگن  هدـنز  ار  ادـخ  نید  دتـس ، داد و  ماگنه  هب  و  ناـبایخ ، رازاـب و  هچوک و  رد  ارچ  دـنامب ،
مالـسلا و هیلع  نیـسح  هب  هقالع  زاربا  لسوت و  يارب  ادـج  رگا  هنادرم ، ای  هنانز  یگتفه  ياـه  هضور  مییوگ : یم  ام.دـننک  یم  نیـسح 
اب اـم  هرخـالاب  .؟ تسیچ میا  هدینـش  هدـید و  راـنک  هشوگ و  رد  هاـگیب  هاـگ و  هک  ییاـه  هنحـص  نیا  سپ  تسا ، مرکا  ربمغیپ  نادـناخ 

مالـسا و تسین ، اهنت  نداد  ناشن  دـنم  هقالع  ناملـسم و  ار  دوخ  یناوخ ، هضور  هضور و  زا  یلـصا  فدـه  مییوگ : یم  دـنلب  يادـص 
نب نیسح  تداهش  هفسلف  مییوگ : یم  احیرص  ام.دشاب  راکشآ  یمدآ  یگدنز  ياه  هنحص  مامت  رد  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هقالع 
یلع نب  نیسح  مییوگ : یم  احیرص  ام.تسین  هدنونـش  ندرک  باسح  هیفـصت  و  هدنیوگ ، نتفگ  قلمت  و  سـسوم ، ندرک  رهاظت  یلع ،

سلجم هضور ، سلجم  مییوگ : یم  ام.دنا  هتفرن  تراسا  هب  نانز ، ندرک  شغ  هلان و  يارب  شلایع  لها و  و  هدـشن ، دیهـش  هیرگ  يارب 
ناکد یناوخ  هضور  مییوگ : یم  احیرـص  ام.دراد  قرف  اهینیـشن  بش  اب  هضور  سلجم  تسین ، ندنارذگ  تقو  یمرگرـس و  حـیرفت و 

.هدشن هتشک  ورمع  دیز و  یصخش  یگدنز  يارب  یلع  نب  نیسح  و  دنتسین ، نایرتشم  ناگدنونش  و  تسین ، يراد 
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: مییوگ یم  ام.دنتسین  ییامنیـس  ياهملیف  نارگاشامت  شنارگاشامت ، هدوبن و  امنیـس  هدرپ ي  اه ، هیزعت  اهیدنب و  هتـسد  مییوگ : یم  ام 
یم ام.میـشیدنا  یم  ـالومعم  هک  تسا  نآ  زا  رتـگرزب  عوضوم ، و  هدوب ، سدـقم  یلاـع و  یفدـه  ناتـساد ، نیا  زا  ار  یلع  نب  نیـسح 

نودب و  دننک ، یم  رکف  مدرم  هدوت ي  دوش و  یم  هتفگ  الومعم  هک  تسا  نیا  زا  رتیلاع  بتارم  هب  ینیسح ، سدقم  تیـصخش  مییوگ :
نیا مییوگ : یم  ام.مینک  یم  رکف  ام  هک  تسا  اهنیا  زا  رتردقیلاع  رتدنمجرا و  یعوضوم  يراکادف ، يزابناج و  نیا  زا  شفده  دـیدرت 

نز و دندرک و  ادج  شنت  زا  رـس  هنـشت  بل  اب  و  دنتفرگ ، ار  شرود  ناوتان ، فیعـض و  دوب  يدیـس  یلع ، نب  نیـسح  هک  تسین  نینچ 
یم ام.مینک  هیرگ  دـیاب  طقف  دنتـشاد  اور  شا  هچب  نز و  وا و  هرابرد  هک  ییاهیرگمتـس  دای  هب  ام  و  دندیـشک ، تراـسا  هب  ار  شا  هچب 

، هدیشک تلذ  هب  مور  گنز و  ناریسا  نوچ  ار  نانآ  هک  دندوبن ، يا  هراچیب  فیعض و  ياه  هچب  نانز و  تمصع ، لآ  يارـسا  مییوگ :
یلع نب  نیـسح  دیاب  اهناوخ  هضور  و  ناگدنیوگ ، مییوگ : یم  ام.دنیرگب  دیاب  اهنآ  رطاخ  هب  طقف  هفوک ، نانز  نوچ  ام  نانز  زورما  و 

نتفرگ هرهب  يارب  دیابن  ناگدونش  مییوگ : یم  ام.دننک  حیرشت  مدرم  يارب  ار  شترضح  یلـصا  فده  هدرک و  یفرعم  رتهب  رتشیب و  ار 
لماکت هدومن و  هجوت  دـیاب  مه  یتیبرت  لـئاسم  هب  هکلب  هدرک ، تعاـنق  دـنا  هتخیر  هک  یکـشا  هرطق  دـنچ  هب  طـقف  هضور  تاـسلج  زا 

.درک ادیپ  دیاب  مه  یقالخا  یحور و 
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هدش رتکیدزن  شفده  هب  هتخانش و  رتهب  ار  یلع  نب  نیسح  دیاب  همه  همه و  ناگدنونـش ، ناگدنیوگ ، نایناب ، مییوگ : یم  ام  هصالخ ،
و هرادا ، رازاب و  هچوک و  هناـخ و  رد  هکلب  هضور ، سلجم  رد  اـهنت  هن  ار  شتبرغ  يادـن  باوج  هدرک و  يراـی  ار  شترـضح  ـالمع  و 

يرجه کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  دوز  حبص  زا  دسانش و  یم  ار  شنارادفرط  بیقر و  هک  ینیسح.داد  دیاب  یگدنز  نوئـش  هیلک 
نیعم نم  له  ینرـصنی و  رـصان  نم  له  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  ترـصن  يرای و  بلط  رگا  تسا ، هدومزآ  ـالماک  ار  اـهنآ  رهظ ، اـت 
ییادخ مرح  زا  ات  دهاوخ  یمن  دیزی  نارادفرط  زا  هتـساوخن و  کمک  مدرم  نآ  زا  هللا ،» لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  یننیعی و 
مالسا تاسدقم  ماکحا و  ینعی  یهلا ، سیماون  ادخ و  مرح  زا  شنارادفرط  زورما  ات  تسا  هدومرف  ار  هلمج  نیا  شترضح  دننک ، عافد 

.میسانشب رتهب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یگمه  دیاب  دش  هتفگ  اجنیا  ات  هچنآ  ربانب.دننک  عافد 

میسانشب رتهب  ار  یلع  نب  نیسح  دیئایب 

ناشن رت  نشور  ار  شسدقم  فده  هدرک و  یفرعم  رتهب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیصخش  میشاب  هتـسناوت  هکنآ  يارب  دوخ  مهـس  هب  ام 
لوبقم شهاگرد  هب  زیچان  تمدـخ  نیا  هتفرگ و  رارق  شترـضح  هجوت  دروم  تسا  دـیما  هدز ، تسد  تـالمج  نیا  نتـشون  هب  میهد ،

امیقتسم عامتجا ، تلم و  کی  ای  ناسنا  کی  نتخانش  يارب  یلک  روطب.دتفا 
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تیصخش هنزو و  نانآ ، یگدنز  ياه  هنحـص  رادرک و  راتفگ و  هار  زا  هتفر و  عامتجا  ای  درف  نآ  لامعا  قالخا و  راکفا و  غارـس  دیاب 
، رادرک راتفگ ، راکفا ، عمج  لصاح  اب  تسا  يواسم  تلم  کی  ای  ناـسنا  کـی  تیـصخش  اریز  دروآ ، تسدـب  ار  عاـمتجا  اـی  درف  نآ 

تایحور راکفا و  غارس  دیاب  طقف  ینیسح  تیصخش  نتخانش  يارب  ملسم ، یلک و  باسح  نیا  يور.عامتجا  ای  درف  نآ  دیاقع  راتفر و 
خیراـت لاـح و  حرـش  میهاوخ  یمن  اـجنیا  اـم  .دـش  کـیدزن  شترـضح  تیعقوم  ماـقم و  هب  هار  نیا  زا  هتفر و  شترـضح  ياـهراک  و 

ابیرقت هدش و  هتشون  يدایز  ياهباتک  عوضوم  نیا  رد  اریز  مینک ، حیرشت  ار  یلع  نب  نیسح  یفارگویب  و  هتشون ، ار  شترضح  یگدنز 
فدـه البرک و  هثداح ي  رظن  زا  تسا  ینیـسح  تیـصخش  اـب  ییانـشآ  اـجنیا  اـم  روظنم.درادـن  دوجو  کـیرات  هطقن ي  تفگ : دـیاب 

هداتفا هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یلصا  فده  صیخـشت  لابند  اجنیا  ام.هدمآ  تسدب  هثداح  نیا  زا  هک  یجیاتن  يو و  سدقم 
هفیلخ وا  زا  سپ  و  داد ، رارق  ماش  رادنامرف  ار  نایفس  یبا  نب  دیزی  لوا ،) هفیلخ ي   ) رکبابا .؟ هدوب هچ  يارب  يزابناج  همه  نیا  مینیبب  ات 

رد ماش  تموکح  دش ، هتخانش  ماش  رادنامرف  یلاو و  رمع ، تفالخ  لئاوا  زا  هیواعم.درک ، بصن  وا  ياجب  ار  هیواعم  شردارب  مود ، ي 
عـضو زا  ریخا  ياهلاس  رد  هچرگ  تشگ ، يرپس  يرادنامرف  تیالو و  تروص  هب  هیواعم  رظن  تحت  يرـسک  لاس و  ود  تسیب و  لوط 

تنطلس تروص  هب  ار  یمالسا  تراما  هدرک و  اه  هدافتسا  ءوس  نامثع ،
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هدرک طبـض  خـیرات  هک  اهتنطیـش  اهگنج و  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ندـمآ  راک  رـس  زا  سپ  ات  دروآرد ، یتافیرـشت 
هاجنپ کیدزن  هیواعم.دروآرد ، بیقر  یب  تفالخ  تروص  هب  ار  دوخ  يرادنامرف  مالسلا ، هیلع  یلع  تداهش  زا  دعب  اصوصخم  تسا ،

نیگنن و تاحفـص  همه  نآ  اب  ماش  هلاس ي  دـنچ  لهچ و  راد  هشیر  تموکح  .درک  تموکح  ماش  رب  تفالخ  ای  تیالو  مسر  هب  لاس 
.تفرگ یئوس  میمصت  ریخا  ياهلاس  رد  هایس 

مالسا رد  دهعیلو  نیلوا 

الماک یمالـسا  تموکح  نارود  رد  و  هدوب ، هتـشذگ  ءافلخ  هریـس  فالخرب  هک  یثحب  دـش ، يا  هزات  ثحب  رظان  ماش  تفـالخ  راـبرد 
يور اهنت  دوب ، هدش  حرط  هک  يا  هزات  عوضوم.درک  یمن  قیبطت  تفالخ  تیالو و  تاررقم  زا  کی  چیه  اب  هک  یثحب  تشاد ، یگزات 

هب هلئـسم  نیا  هدوب ، تفالخ  رابرد  یمـشچرون  هناگی و  دـنزرف  دـیزی  هکنآ  رطاخ  هب  طقف  و  تشاد ، هیکت  هیواعم  یـصخش  تـالیامت 
 . درک (1) حرطم  دوخ  تسپ  میکحت  يارب  دید  لزلزتم  ار  دوخ  تیعقوم  هک  ینارادنامرف  زا  یکی  ار  هزات  ثحب  نیا  دوب ، هدمآ  دوجو 
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دیزی يدهعیلو  هلئـسم ي  راب  نیلوا  يارب  و  دمآ ، ماش  هب  دید  لزلزتم  ار  دوخ  تیعقوم  یتقو  سولپاچ ، قلمتم و  رادـنامرف  کی  . 2 - 1
هک زکرم  درک : هفاضا  دعب  و  مهد ؛ ماجنا  هفوک ، دوخ ، تیرومأم  هزوح ي  رد  ار  راک  نیا  مهد  یم  لوق  نم  تفگ : هدیشک و  شیپ  ار 

هتشادن تیمها  یلیخ  تکلمم  طاقن  رگید  گرزب  ناتسا  هس  نیا  زا  سپ  و  دراد ، عیطم  دایز )  ) مه ار  هرصب  تسامش ، دوخ  رایتخا  رد 
رکف نیا  تشاد  دیزی  شرسپ  هب  هک  یناوارف  هقالع ي  رطاخب  دمآ و  شـشوخ  هریغم  داهنـشیپ  نیا  زا  هیواعم  .دش  دنهاوخ  میلـست  همه 
.دـنک یلمع  ار  راک  نیا  دوخ  مهـس  هب  اـت  دـش  تیبثت  هریغم  يرادـنامرف  ماـقم  .دـمآرب  نآ  ءارجا  ماـقم  رد  دیدنـسپ و  هتـسب  مشچ  ار 

نبا يرفن  شـش  ياروش  رفن  نیرخآ  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  دوجو  همانحلـص ، اـب  نسح  ماـما  دوجو  فدـه ، نیا  هار  رـس  ياـهراخ 
داهنـشیپ ماش  مدرم  هب  عوضوم  ییادتبا ، شیامزآ  کی  يارب  .دـندش  هتـشادرب  مادـعا  لتق و  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ...و ، دوب  باطخ 

هک یتقو  ات  هتـشاد  ناهنپ  ار  بلطم  اما  دـماین  شـشوخ  حـیجرت  نیا  زا  هیواعم  دـنداد ، حـیجرت  ار  دـلاخ  نبا  نمحرلادـبع  اـهنآ  دـش ،
ات درک  شرافس  هداتسرف و  وا  يارب  ینارـصن  رتکد  کی  یتسود  تبحم و  ناونع  هب  دمآ ، شیپ  نمحرلادبع  يارب  يرـصتخم  تلاسک 

يرایسب رد  اما  دندرک ، تعیب  مدرم  هدش و  یلمع  هلأسم  دایز  هریغم و  طسوت  هرصب  هفوک و  رد  دش ، زاب  هار  .دنک  هیفصت  ار  وا  باسح 
زاجح و مدرم  هک  دوب  رمع ، نبا  رکب ، یبا  نبا  ریبز ، نبا  یلع ، نب  نیـسح  تفلاخم  رتمهم  همه  زا  هک  دـمآ  شیپ  یتالکـشم  طاقن  زا 

تخـس دوب  یبهذم  دصرددص  رهـش  کی  هک  هنیدم  رد  اصوصخم  دندرک  تفلاخم  ار  نارادـنامرف  روتـسد  نانآ ، زا  يوریپ  هب  قارع 
ارجا لباق  اه  یگداس  نیا  هب  گرزب  لاجر  نیا  دوجو  اب  اـجنیا  رد  راـک  نیا  تشون : زکرم  هب  هنیدـم  رادـنامرف  ناورم  .دـش  تفلاـخم 

هرخألاب و  دهد ، ماجنا  يراک  تسناوتن  مه  وا  داتـسرف ، وا  ياج  هب  ار  صاع  نب  دعـس  رانکرب و  ار  وا  هیواعم  تهج  نیمه  هب  و  تسین ؛
یلع نب  نیـسح  اب  تاقالم  رد  هیواـعم  .دـمآ  هنیدـم  هب  اصخـش  هیواـعم  هدـمآ و  راـک  رـس  ناورم  هبترم  ود  روآ  مرـش  ناـیرج  نآ  اـب 

اب تسناوتن  مه  ار  مادک  چیه  تفرگن ، يا  هجیتن  مه  نیفلاخم  رگید  اب  تاقالم  زا  هدـش ، باجم  هرخألاب  هتـشاد و  یلـصفم  يوگتفگ 
میلست رگا  تفگ : احیرص  هدرک و  تیاکش  نیفلاخم  زا  هدش و  دراو  هشیاع  رب  تفریذپن ، یمسر  روط  هب  ار  وا  یسک  دنک ، میالم  لوپ 

اب تبقاع  .تسین  وت  حالـص  تمیق  چیه  هب  نتـشک  هک  درک  تباث  هدرک و  تحیـصن  ار  وا  هشیاع  تشک ؛ مهاوخ  ار  اهنآ  امتح  دـنوشن 
نیسح اهنآ  سأر  رد  هک  نیفلاخم  اما  درک ، میلست  مه  ار  هنیدم  هکم و  یمومع  هجو  تسا  طبض  خیرات  رد  هک  يرگید  ریوزت  هلیح و 
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دسا ص 199 ، ریثا ج 3  نـبا  نیبلاطلا ص 43 ، لـتاقم  .دـندوب  هداتـسیا  لـباقم  فص  رد  ناـنچمه  تشاد  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
.266 هشیاع ص 273 -  نینمؤملا  ما  ثیداحا  زا  لقن  هباصالا ، باعیتسالا ، هباغلا ،
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هک ار  دوخ  یصخش  رظن  هیواعم  دشاب ؟ یسک  هچ  هدهع ي  هب  تفالخ  راک  هیواعم  زا  سپ  هک  دوب  يدهعیلو  هلئسم ي  هزات  ثحب  نیا 
نیناوق يرهاظ  ياهباسح  اب  يدـهعیلو  هلئـسم.درک ي  دومناو  ءارجـالا  یمتح  رظن  کـی  دوب ، هدـش  زاربا  شدـنزرف  هب  هقـالع  رطاـخب 

ماقم تسا  هتفرگ  میمـصت  دراد  یم  تسود  ار  شرـسپ  هیواعم  ياـقآ  هک  لـیلد  نیمه  هب  طـقف  اـما  داد ، یمن  قفو  یمالـسا  تموکح 
راوخبارـش و یناوج  تسا  هتفرگ  میمـصت  شنارایتسد  کـمک  هب  هیوعم  .دراذـگاو  يو  هب  ار  یمالـسا  تموکح  تفـالخ و  دـنمجرا 

تاـقوا رثـکا  هک  ار  یناوج  دـهاوخ  یم  ماـش  تموکح  دـنک ، دوـخ  دـهعیلو  ار  يو  هدرک ، راوـس  نیملـسم  شود  رب  ار  نارذگـشوخ 
، دنارذگ یم  لاملا  تیب  باسح  یب  ياهلوپ  زا  هدافتسا  اب  ییابیز  ياه  هراتس  نادنمرنه و  رانک  رد  ماش  ياهقالیی  رد  ار  دوخ  یگدنز 

.دنک یفرعم  ربمغیپ  نیشناج  ار  وا  هداد ، رارق  یمسر  دهعیلو 
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یمالـسا تاررقم  اـب  اـهنت  هن  ندرپس ، وا  تسد  هب  ار  یعاـمتجا  تموکح  تماـعز و  اـی  ندـناشن و  ربمغیپ  ياـج  هب  ار  یفرحنم  ناوج 
هیواعم ياقآ  نوچ  اما.دـهد  یمن  قفو  مه  تراـما  تموکح و  هلـسلس ي  ظـفح  يراد و  کـلم  ياهتـسایس  اـب  ـالوصا  هدرکن ، قیبطت 

نیا دیاب  دراد  تسود  ار  یمـشچرون  هیواعم  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  دوشب ، راک  نیا  دـیاب  دـنک  تموکح  دـیزی  شرـسپ  تسا  هتـساوخ 
، تسین طرـش  مدرم  قفاوت  و  ندرک ، هرادا  تردـق  رگید  اجنیا  تسین ، تیاـفک  تقاـیل و  زا  یثحب  رگید  اـجنیا  ددرگ ، یلمع  عوضوم 

یلمع تسا  نارگ  نیگنـس و  رایـسب  نیملـسم  شود  رب  هک  ار  كانرطخ  ساسح و  یعوضوم  هک  تسا  یفاک  هیواـعم  نتـساوخ  اـهنت 
ینب نادناخ  يارب  تسا  نکمم  و  هدوب ، نیگنـس  مدرم  يارب  دیزی  يدـهعیلو  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  مه  دوخ  هک  نآ  اب  هیواعم.دـننک 
نیا ات  درک  شراداو  دـیزی ، هب  شتبحم  هقالع و  لاح  نیع  رد  دـیآ ، راـب  هب  یگنن  مه  نیملـسم  مالـسا و  يارب  و  هدوب ، نارگ  مه  هیما 

تسناد و یم  دوخ  وا  مهدـب ؛ تسد  زا  وـت  رطاـخب  ار  شیوـخ  ترخآ  مسرت  یم  تفگ : یم  شرـسپ  هب  دوـخ  وا.دـنک  یلمع  ار  راـک 
ار هیما  ینب  تموکح  ضارقنا  تابجوم  تسا  نکمم  دراد  هک  یعضو  اب  دیزی  يدهعیلو  هک  دندرک  دزـشوگ  شیب  مک و  مه  نایفارطا 

 . دنک (1) مهارف 

37 ص :

یم تفگ : هدناوخارف  ار  يدرم  دوب  هتشاد  تفایرد  دیزی  يدهعیلو  نوماریپ  هک  هیواعم  همان ي  باوج  رد  هرـصب  رادنامرف  دایز  . 3 - 1
وت هب  ار  یناهنپ  یفخم و  تیرومأـم  کـی  هدرپس و  وت  هب  تناـما  مسر  هب  دروآ  دوش  یمن  ذـغاک  يور  یتح  هک  ار  یعوضوم  مهاوخ 

دنهاوخ هچ  ایآ  مینک  توعد  دیزی  يدـهعیلو  هب  ار  مدرم  ام  رگا  دـیوگ : یم  دایز  ییوگب : هیواعم  هب  ماش و  هب  يورب  دـیاب  .مراذـگاو 
یقیسوم و ياه  همغن  اب  دنک ، یم  يزاب  اهنومیم  اب  دراد ، يراوخبارـش  يزابگـس و  دشوپ ، یم  نیگنر  ياهـسابل  هک  يدیزی  تفگ .!؟

نایم رد  هک  دنتـسه  ...و  ریبز  نب  هللادـبع  سابع و  نب  هللادـبع  یلع و  نب  نیـسح  نیا  هک  یتروص  رد  .دراد  راک  رـس و  گـنچ  فد و 
ضوع ار  دوخ  قالخا  تسه  رگا  مه  يزور  دـنچ  وگب  دـیزی  هب  سپ  .دـنراد  یناوارف  مارتحا  تیعقوم و  و  دـننک ، یم  یگدـنز  مدرم 

ياو دیوگ : یم  دوش و  یم  تحاران  هتشادرب ، یتقیقح  يور  زا  هدرپ  هک  ماغیپ  نیا  زا  هیواعم  ياقآ  .دنک  ادیپ  يرتهب  تافص  و  هدرک ،
هلمج نیا  .دنادرگ  مهاوخ  رب  دیبع  شردـپ  هیمـس و  شردام  هب  ار  وا  دـنارورپ ، یم  دوخ  زغم  رد  ارم  زا  سپ  تسایر  رکف  وا  دایز ، رب 
لقن ، 2  / 261 یبوقعی 262 /  خیرات  .دنک  یم  تقفاوم  هیواعم  فده  اب  دش ، مامت  نارگ  دایز  رب  یلیخ  بسن ، قاحلا  ناتـساد  زا  سپ 

ياـضعا زا  هکنآ  يارب  زورید  هک  تسا  داـیز  نیا  اـیند ، باـسح  تسا  نـیا  يرآ ، هشیاـع ص 262 . نینمؤملا  ما  ثیداـحا  باـتک  زا 
لیامت فـالخرب  هکنآ  يارب  زورما  و  دراد ، ار  لـصفم  ناـیرج  نآ  دـنهدب ، وا  هب  یمرتحم  بقل  دوش و  باـسح  تنطلـس  هداوناـخ ي 

.دوش هعجارم  بسن ص 255 ، قاحلا  ناتساد  روبزم ، باتک  هب  .دونشب  ار  هلمج  نیا  دیاب  تسا  هتفگ  ار  یتقیقح  هیواعم  یصخش 
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.دوش هتخانش  یمسر  دهعیلو  دیزی  هک  دوب  یفاک  هیواعم  نتساوخ  اهفرح  نیا  همه  اب  یلو 
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ار وا  همه  هک  يدیزی  داد ، یمن  ناشن  هقالع  يرگید  زیچ  هب  قوشعم  یم و  زج  و  تسناد ، یمن  يزیچ  بارـش  رعـش و  زج  هک  يدیزی 
.ددرگ دـهعیلو  دـیاب  دوب ، ماع  صاخ و  دزنابز  ماـش  فارطا  رد  وا  ياهیزابقـشع  و  اهیراوخبارـش ، و  اهینارذگـشوخ ، دنتخانـش و  یم 

نارادـنامرف و  نارادناتـسا ، مامت  هب  دـیدرگ و  بیوصت  هیواعم  لیامت  لیلد  هب  طقف  دـش و  حرط  ماش  رابرد  رد  دـیزی  يدـهعیلو  ثحب 
مه نارادنامرف  ماکح و  نایاقآ.دـنهن  ندرگ  ار  وا  يدـهعیلو  ارچ  نوچ و  نودـب  ناملـسم  تلم  و  هتفرگ ، تعیب  مدرم  زا  ات  دـش  غالبا 

تکلمم رانک  هشوگ و  رد  هتبلا  (. دندرک تعیب  مدرم  هکنآ  هن   ) دنتفرگ تعیب  مدرم  زا  دوب  تمیق  ره  هب  هدراذـگ و  ارجا  هب  ار  عوضوم 
ار عوضوم  اـبیرقت  دوـب ، هیواـعم  صوـصخم  هک  ییاهتنطیـش  اهتـسایس و  ناـمه  اـب  اـما  هدـش  وربور  ییاـهتفلاخم  تالکـشم و  اـب  مه 

ماجنا نوگانوگ  نیوانعب  هک  ییاهترفاسم  اب  تشاد ، دوجو  يرتشیب  تالکشم  هک  طاقن  یـضعب  رد  یتح  و  دندرک ، یلمع  دصرددص 
گنچ هب  ار  دوخ  فده  دوب  تمیق  ره  هب  دومن و  یم  لح  کیدزن  زا  هنارهام  ار  تالکشم  درک و  یم  تکرـش  هیواعم  صخـش  دش ،

رد و  هدرک ، یم  یگدنز  نآ  رد  نیعبات (1)  هباحص و  زا  يرایـسب  هدوب و  یبهذم  دصرددص  رهـش  کی  هک  هنیدم  رد  هلمج  زا.دروآ 
لوسر سدقم  ربق  رانک 

39 ص :

.دنیوگ یم  نیعبات  ار  دعب  لسن  و  هباحص ، دندوب ، هدرک  كرد  ار  مرکا  ربمغیپ  تایح  نامز  هک  یناسک  . 4 - 1

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5496/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
http://www.ghaemiyeh.com


یساسا لاکشا  و  هدرک ، مالعا  ار  دوخ  یناوتان  زجع و  هنیدم  رادنامرف  ابیرقت  و  هدش ، وربور  يرتشیب  تالکـشم  اب  دنتـسیز ، یم  مرکا 
مدرم زا  هک  تسین  هتخاس  نم  هدـهع  زا  یبهذـم  کی  هجرد  ياهتیـصخش  لاجر و  دوجو  اب  رهـش  نیا  رد  هک  هدومن  دزـشوگ  ار  راک 

هیواعم هک  تسا  حیحص.دشاب  ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  هیواعم  زا  سپ  فرحنم ، راوخبارش و  دیزی  ات  دننک  تعیب  هتفرگ ، اضما  يأر و 
نادرم زاـب  اـما  دـش ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  مه  هنیدـم  رد  یتـح  و  هدرک ، لـح  ار  تالکـشم  همه  دوـخ  هب  صوـصخم  ياهتـسایس  اـب 

لاجر.دنتـشادهگن و اـج  هـمه  ار  دوـخ  يدازآ  حور  و  هـتخورفن ، ار  نتـشیوخ  تـمیق  چـیه  هـب  هـک  دـندوب  یناعاجــش  شنمدازآ و 
هب قح  ياه  هفایق  زا  هتشادن و  اورپ  لاجنج ، راج و  تاغیلبت و  زا  و  هدیسرتن ، وا  يدام  تردق  ماش و  رابرد  زا  هک  دندوب  ییاهتیـصخش 

 . دش (1) یم  مامت  ناشناج  تمیق  هب  هچرگ  دندرک ، یمن  ناهنپ  ار  قح  زگره  هدیسارهن و  یبناج 

تلادع نارادساپ 

يارب و  هدیـسارهن ، هحلـسا  شترا و  زا  هدوب و  زیچان  ناشمـشچ  رد  اهخاک  ياهقرب  قرز و  هک  دنا  هدوب  يدارفا  رـشب  نایم  رد  هراومه 
و رابنوخ ، ياهنادیم  ات  و  هتفرگ ، تسد  هب  يدازآ  مچرپ  تقیقح  قح و  نتشاد  هگن  هدنز 

40 ص :

شیپ يدنت  ياهوگتفگ  هدرک و  اه  تفلاخم  دیزی  يدـهعیلو  هلأسم  رد  هک  شترـضح  نارکفمه  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نوچ  . 5 - 1
.دمآ
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و نارگمتـس ، تسد  ندرک  هاتوک  يارب  هک  نادرمدار  نیا  دندیود ، یم  تقیقح  يدازآ و  تقیقح  يدازآ و  قشع  هب  راد ، ياه  هبوچ 
چیه هب  و  هتـشادن ، اورپ  زیچ  چـیه  زا  دـندرک ، یم  هزرابم  هدرک و  مایق  نارابج  نتخادـنا  كاخ  هب  و  ناینوعرف ، خاک  نتخاس  نوگژاو 

نارادـفرط يدازآ ، قـح و  هار  نیزرابم.دنتـسناد  یم  رتـشیب  دوـخ  ضرع  لاـم و  ناـج و  زا  ار  يدازآ  شزرا  و  هدـشن ، میلـست  تمیق 
زیتس گنج و  رد  رابج  نایاورنامرف  راوخنوخ و  نارگمتـس  اب  هراومه  هک  يرـشب  سدقم  سیماون  نرادساپ  تلادـع ، قح و  تموکح 

هک تسا  حیحـص.دندرک  یم  يراکادف  تلادع ، نتـشاد  اپب  يارب  ناشنازیزع  دوخ و  ناج  ياپ  ات  هداتفین و  اپ  زا  تمیق  چیه  هب  دندوب ،
اب اما  هدوب ، راک  رد  اسرف  تقاط  ییاهتنحم  جنر و  و  هدمآ ، شیپ  ناوارف  یتالکـشم  ار  تقیقح  نارادـفرط  و  تلادـع ، نارادـساپ  نیا 

نتـساوخ اپب  تردـق  رگید  هک  هتخادـنا  كاخ  هب  ناشتـشپ  هتخاس و  نوگژاو  ار  نارگمتـس  جات  تخت و  نانچ  راکتـشپ ، تماقتـسا و 
ات هک  ماش  هزینرـس  راشف  نآ  و  ناقفخ ، طیحم  نآ  اب  و  كانرطخ ، طیارـش  نآ  رد  تلادع ، رادفرط  و  شنمدازآ ، مدرم  نیمه.دـنرادن 

ییاه هشقن  همه  نآ  اب  و  هدرک ، يراددوخ  طلغ  هیرظن  کی  ربارب  رد  ندش  میلـست  و  هیواعم ، اب  تقفاوم  زا  دوب ، هتفرورف  مدرم  موقلح 
رامش زا  ناقفخ ، يدنت  و  طیحم ، راشف  هتبلا.دندرکن  تعیب  دیزی  يدهعیلو  يارب  هدز ، زابرس  ءاضما  يأر و  زا  دوب ، هدیشک  هیواعم  هک 

، تقیقح زا  طیحم ، ربج  فالخرب  هک  دندوب  يرامش  تشگنا  مدرم  و  هتساک ، ناشنمدازآ  نیا 
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نیسح تلیـضف  يوقت و  همـسجم  يدازآ و  ربهر  نیفلاخم ، نیا  سأر  رد  دندروآرد ، تکرح  هب  ار  يدازآ  مچرپ  و  هدرک ، يرادفرط 
هیرظن هئطخت  اب  هدرک و  دزـشوگ  ار  ماش  همکاح  تئیه  تاهابتـشا  ییاورپ  یب  ناـمیا و  تیاـهن  اـب  اراکـشآ  هک  تشاد ، رارق  یلع  نب 

هب دنتـشاد ، غارـس  وا  رد  هک  يراکادـف  تماهـش و  حور  نآ  اـب  یلع  نب  نیـسح  بیقعت.درک  يراددوخ  تقفاوـم  تعیب و  زا  هیواـعم ،
تفالخ تموکح و  نارود  رد  هیواعم.تخانش  یم  ار  نیـسح  یـشنمدازآ  سک ، ره  زا  رتهب  هیواعم  و  هدوبن ، تکلمم  کلم و  حالص 

اهنت هن  بیقعت ، رارصا و  هک  تسناد  یم  وا.دوب  هدید  يدازآ  تقیقح و  زا  يرادفرط  تیامح و  رد  ار  نیـسح  يدج  هفایق  اهراب  دوخ 
دوخ هیوعم.دروخ  یم  مشچ  هب  يرابنوخ  نیگنـس و  ياه  هنحـص  هدرک و  زاب  ار  نیفلاـخم  نادـیم  هکلب  دـنک ، یمن  میلـست  ار  نیـسح 

هیواعم  . تسا (1) يریظن  یب  عاجـش  مزر ، نادیم  رد  و  هدوب ، یقیال  تیافکاب و  هدنامرف  هتـشذگ ، ياهگنج  رد  نیـسح  هک  دوب  هدید 
دجسم رد  ار  يو  تفرگ  میمصت  ماش  نایرکشل  ماش و  زا  اورپ  نودب  هتخورفارب ، هرهچ  و  رپ ، ياهگر  اب  یلع  نب  نیسح  هک  دوب  هدید 

زا هفوک 

42 ص :

.دمآ یم  باسح  هب  هاپس  هدنامرف  یلع  نب  نیسح  رتشیب  دش ، عقاو  هیواعم  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نیب  هک  ییاهگنج  رد  . 6 - 1
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تیبرت يدازآ  دـهم  رد  نیـسح  هک  تسناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  هیواـعم   . دـبوکب (1) ار  شزغم  مدرم  ربارب  رد  هدیـشک و  ریز  هب  ربنم 
رظن زا  دوش  یمن  ار  وا  یعامتجا  تیبوبحم  و  هدرک ، دشر  یلع  نوچ  يردپ  رانک  و  مالسلااهیلع ، ارهز  نوچ  يردام  نماد  رد  و  هدش ،
يور زا  ار  شترـضح  و  هدرک ، کـیرات  نیـسح  رب  ار  طـیحم  دوـش  یم  یهار  هچ  زا  هک  تـسناد  یم  یبوـخ  هـب  هیواـعم.تشاد  رود 

هدرکن و تعیب  هچرگ  هدوب ، شزرارپ  رایسب  وا  يارب  نیـسح  توکـس  هک  تسناد  یم  هیواعم.تشاداو  توکـس  هب  یئالقع  ياهباسح 
زج یفلاخم  رهاظ  رظن  زا  روشک  رسارس  رد  و  هدش ، هتخانش  یعطق  یمسر و  دصرددص  عوضوم  کی  دیزی ، يدهعیلو.دنکن  تقفاوم 

رپ و نوچ  هتشادن ، تیمها  یلیخ  نیفلاخم  نیا  دوجو.دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  همه ، زا  رت  ساسح  هک  تشادن  دوجو  رفن  هس 
یسک زغم  رد  هزرابم  مایق و  رکف  هک  هدش  روآ  ناقفخ  كانتشحو و  نانچ  طیحم.درک  یمن  یهارمه  اهنآ  اب  یسک  هدش ، عطق  ناشلاب 
تسد هب  هک  طیحم  یمومع  طئارش  رضاح  لاح  رد  اما  تسا  فلاخم  نیـسح  هک  تسا  حیحـص  لمع ، دسر  هچ  ات  درک  یمن  ادیپ  هار 

تئیه

43 ص :

مدرم و روضح  رد  ربنم  يالاب  دجـسم  رد  دـش و  هفوک  دراو  حلـص  نامیپ  زا  سپ  هیواـعم  هک  تسا  نیـسح  میمـصت  هب  هراـشا  . 7 - 1
.نتفگ شترضح  هب  اوران  تشز و  تاملک  درک  عورش  یلع  نارسپ 
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تیبرت یـصخش و  یگدـنز  مرگرـس  تصرف ، راـظتنا  رد  هدرک و  توکـس  هک  دـنک  یم  باـجیا  ناـنچ  هدـمآ ، دوجوب  ماـش  همکاـح 
، مداد وت  تسد  هب  شراهم  هدرک ، مار  ار  تفالخ  شکرـس  تسم و  رتش  ناج ! رـسپ  تفگ : دیزی  شرـسپ  هب  هیواعم.دـشاب  شنایفارطا 

راک تلم ، کی  رب  تموکح  ناج  رـسپ  ینعی  دنز ، یم  لثم  دوخ  یگدنز  طیحم  گنر  هب  هیواعم.دریگن  تتـسد  زا  راهم  شاب  بقارم 
هب ار  سک  ره  اـت  تسا  مزـال  یلماـک  یـسانشناور  هک  دنـشاب ، تخـسرس  بصعتم و  بارعا  نوچ  یتـلم  رگا  هژیوب  تسین ، يا  هداـس 

ار تکلمم  اهتنطیش ) مالسلا : هیلع  قداص  ماما  هدومرف ي  هب  ای   ) نوگانوگ ياهتسایس  اب  یگدنز  لوط  رد  نم.ینک  مارآ  مار و  یبیترت 
ماقم تیعقوم و  نیا  هب  تسایـس  یکدـنز و  لاس  هاجنپ  هیاس  رد  نم.منک  یم  یگدـنز  هفیلخ  کی  ماـن  هب  زورما  و  هدروآ ، راـیتخا  رد 

زا شیپ  هچنآ  دنتسین  مهم  یلیخ  مه  فلاخم  رفن  هس  ود  نیا  درادن ، دوجو  یفلاخم  رهاظ  رظن  زا  تکلمم  رسارس  رد  زورما.ما  هدیسر 
يدرم وا  مناد ، یم  سک  ره  زا  رتهب  نم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتیبرت  عضو.تسا  ینیـسح  سدقم  تیـصخش  تسا  هجوت  لباق  همه 
همانرب تسا ، هدش  گرزب  بارتوبا  نوچ  يردـپ  رانک  رد  یلع و  هناخ ي  رد  وا  درک ، شمیلـست  دوشب  ایند  نوئـش  ایند و  اب  هک  تسین 

يارب وا  درذگ ، یم  دوخ  زیچ  همه  زا  قح  ربارب  رد  وا  تسوا ، یتیبرت  بتکم  بارتوبا  تموکح  ي 
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دهاوخ مه  رابنوخ  ياهنادـیم  هب  و  هدرک ، یگداتـسیا  ناج  ياـپ  اـت  هتـشادن و  اورپ  زیچ  چـیه  زا  مالـسا  حور  نتـشاد  اـپب  و  تلادـع ،
هب يدعاسم  طیحم  مک  مک  يدرک و  يربارب  وا  اب  رگا  دومن ، یگزیتس  هدرک  مرن  هجنپ  وا  اب  دوشب  هک  تسین  يدرم  نیسح  دیزی.دمآ !

زیرم راد و  جک  دیاب  نیسح  اب  مدنزرف.دش ! دهاوخ  يرسدرد  تتسایر  يارب  هدش و  گرزب  رطخ  هک  دشک  یمن  یلوط  دمآ ، شتـسد 
هب وت ، يارب  ینیسح  توکس  تسا ، شزرارپ  رایـسب  وت  يارب  داد  همادا  شیوخ  توکـس  هب  وا  رگا  نکن ، مازلا  ار  وا  زگره  درک ، راتفر 
راد هگن  نانچ  ار  طیحم  عضو  هراومه  و  نک ، مارتحا  نیـسح  زا  دـیزی.دراد ! شزرا  یمالـسا  عیـسو  تکلمم  کی  رب  تموکح  تمیق 

هلئسم نیسح  اب  يربارب  دیزی ! مرسپ  هصالخ ، روطب  و.دباین  هار  شزغم  رد  تمواقم  رکف  هداتفین و  شتسد  هب  هزرابم  مایق و  طئارـش  هک 
، ینک بیقعت  ار  وا  دـنکن  راد ، هگن  مارآ  ار  طـیحم  نک و  شمارتـحا  شزرارپ ، تسا  یعوـضوم  وا  توکـس  و  كاـنرطخ ، تـسا  يا 

حتف تسا ، وت  اب  تسکـش  تروص  ره  رد  دمآ  نادیم  هب  نیـسح  رگا.تسا  وت  تموکح  هاگتـسد  ررـض  هب  دصرددص  نیـسح  بیقعت 
 . (1) تسکش ! ای  ینک 

45 ص :

، دـنطلغرد نوخ  هب  شرانک  رد  یعمج  ات  دوشن  هتـشک  و  دوش ، هتـشک  ات  دروخ  یمن  تسکـش  نیـسح  هک  تسا  نشور  یلیخ  . 8 - 1
اهنت هن  دراد  هک  یعاـمتجا  يونعم و  تیبوبحم  نآ  اـب  درک  دـنهاوخ  تیاـمح  وا  زا  هک  یناـسک  نیـسح و  لـثم  یمدرم  نوـخ  نتخیر 

یتیاضران هب  راک  یتقو  دروآ ، یم  دوجو  هب  تقو  تموکح  هاگتـسد و  زا  یمومع  یتیاـضران  کـی  هکلب  دـنک  یمن  مارآ  ار  تکلمم 
خاک خاـک و  هدـش ، رو  هلعـش  مدرم  نورد  رد  هتفهن  یـشتآ  دوز  اـی  رید  و  تسا ، لکـشم  تموکح  تساـیر و  رگید  دیـشک  یمومع 

.درب دهاوخورف  ماک  هب  ار  دوخ  نانیشن 
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تیالو نارود  رد  هیواعم  تبثم  لمع  نیرخآ.تفگ  ودب  شرـسپ  يدهعیلو  زا  سپ  دوخ  نابز  هب  هیواعم  هچنآ  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا 
هثداح ي کی  هب  ندیـسر  يارب  كالفا  تارک و  و  دـش ، هتخانـش  یمالـسا  تکلمم  یمـسر  دـهعیلو  دـیزی  تفای ، نایاپ  شتفـالخ  و 
ور هداد ، همادا  دوخ  شدرگب  رشب ، مالسا و  خیرات  زا  ساسح  هحفص ي  کی  مالسا و  خیرات  زا  ساسح  هحفـص ي  کی  كانرطخ و 

.تفر یم  شیپ  تعرس  هب  يرجه  کی  تصش و  هنس ي  هب 

اهناسنا همانرب ي 

، هفسالف نادنمشناد و  روط  نیمه  و  ناشموصعم ، نانیـشناج  ناربمغیپ و  ینعی  یتوکلم ، ناینیمز  ینامـسآ ، نایمدآ  یقیقح ، ياهناسنا 
ار مدرم  یمومع  عاضوا  و  هدرک ، یگدنز  يرـشب  تاعامتجا  نایم  رد  هراومه  ینامـسآ ، ياهبتکم  ناگدـش  تیبرت  و  گرزب ، نادرم 

ریز ار  ناینیمز  یگدنز  هشیمه  ناینامـسآ  نیا.دننک  یم  هعلاطم  دوش ، یم  یهتنم  وا  هب  مدرم  یگدـنز  هک  ار  یفدـه  هتفرگ و  رظن  ریز 
!. دنور یم  اجک  دننک و  یم  هچ  مدرم  هک  دنجنس  یم  هتشاد و  رظن 
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یم هک  اجنآ  ات  طئارـش ، تدـعاسم  اب  هدومن و  ییامنهار  تردـق  ردـق  هب  هدرک و  کمک  دراد ، شیپ  رد  ار  اـهناسنا  هار  عاـمتجا  رگا 
هداج ي زا  هدرک و  مگ  هار  عامتجا  رگا  روطنیمه  و.دـنیآ  یم  هار  تداعـس  لزنم  رـس  ات  ناشیاپ  هب  اپ  هتفرگ ، ناـگداتفا  تسد  دـنناوت 

يرگمتـس يزیرنوخ و  رد  زا  هدرک ، یگدـنز  یناویح  ياهوخ  اب  هتفر و  تالیامت  تاوهـش و  لابند  هب  ههاریب  هدـش ، فرحنم  اـهناسنا 
زا ییامنهار  يریگتـسد و  يارب  هداد ، هزاجا  طیارـش  هک  اجنآ  ات  و  دنرب ، یم  جنر  عامتجا  عاضوا  زا  هدش ، تحاران  تخـس  هدمآرد ،

یتسین هدش ، کیدزن  طوقس  رطخ  هک  یهاگ  هاگ  و  دننک ، یم  تحیصن  هظعوم و  ار  اهنآ  نارس  عامتجا و  هتشادن ، غیرد  زردنا  دنپ و 
شتداعس ياپ  هب  ار  شیوخ  نوخ  هداد و  تاجن  ار  وا  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  اب  هدمآ و  نادیم  هب  دنک ، یم  دیدهت  ار  تیرشب 

هتفر یم  طوقس  هب  ور  تیرـشب  هک  كانرطخ  ساسح و  عقاوم  رد  هدوب و  رـشب  يامنهار  هراومه  یهلا  ناگداتـسرف  ءایبنا.دنزیر و  یم 
نانآ غوی  زا  ار  تیرـشب  هدرک ، نوگژاو  ار  راوخنوخ  ياهتموکح  رابج و  ياـه  هاگتـسد  نیگنـس ، تازراـبم  اـب  و  هدرک ، عولط  تسا 
هدرک نوگژاو  ار  ناشیرگمتـس  خاک  هتخیرورف و  مه  رد  اه  یـسوم  میهاربا و  ار  اهنوعرف  دورمن و  ییادخ  طاسب.دنا  هدیـشخب  تاجن 

اب و  هدرک ، يریگ  تسد  دوب ، طوقـس  فرـش  رد  هک  ار  فرحنم  يدام و  تسرپ و  تب  رـشب  متاخ ، ربمغیپ  ناـهج ، شخب  تاجن.دـنا 
.دیشخب شتاجن  یتسین  رطخ  زا  دوخ  ینامسآ  و  یتوکلم ، تامیلعت 
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اب هتـشاد و  اهتیلاعف  شتداعـس ، يارب  و  هدرب ، جنر  رـشب  تفرـشیپ  دشر و  هار  رد  نانآ  بتکم  زا  يوریپ  هب  ناشنانیـشناج  ءایبنا  زا  سپ 
یم شیئامنهار  هدوب ، رـشب  ریگتـسد  نادنمـشناد  و  هفـسالف ، و  گرزب ، لاجر  نانآ  زا  سپ.دنا  هدرک  یم  هزرابم  نارابج  نارگمتس و 

هب ار  تیرـشب  هراومه  هدرک و  یم  تحیـصن  ار  مدرم  و  هداتـسیا ، یم  نتآ  رهـش  یمومع  ياهنادـیم  رد  میکح  نوطالفا   . دندومن (1)
هب ات  دیشک  یم  رـس  شیوخ  تسد  هب  ار  رهز  ماج  نوناق ، مارتحا  میلعت  يارب  ینانوی  میکح  گرزب.دومن  یم  توعد  هلـضاف  هنیدم ي 

گرزب و تسا  یهاـنگ  ینکـش  نوناـق  یـشاب ، هتـشاد  يا  هنادـنموربآ  یگدـنز  اـت  نک  مارتـحا  نوناـق  هـب  رـشب ! يا  دـیوگب : عاـمتجا 
شتسد نتشون  نتفگ و  قیرط  زا  هدرک ، هظعوم  ار  رشب  هراومه  دوخ  زیمآراختفا  یگدنز  نارود  رد  اهوطسرا  و  طارقس.یندوشخبان ،

طوقس رطخ  زا  هتفرگ ، ار 
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دهاوخ یم  دوخ  يادخ  زا  دوش ، یم  تحاران  هدرب ، جنر  دـنیب ، یم  ار  یبونج  ياکیرمآ  ناگدرب  عاضوا  یتقو  نلکنیل  ماهاربا  . 9 - 1
هب نلکنیل  هک  تسا  حیحـص  .دشخب  تاجن  رابج  راد  هیامرـس  کلام و  گنچ  زا  ار  فیعـض  رـشب  نیا  دناوتب  ات  ددرگ  مهارف  یطیارش 

نیا رـس  رب  مه  ار  دوخ  ناج  تشون و  ار  ناگدرب  يدازآ  ناـمرف  اـکیرمآ  خـیرات  رد  راـب  نیلوا  يارب  دیـسر  يروهمج  تساـیر  ماـقم 
هک یهار  نیرتهب  ناگدرب و  يدازآ  ثحب  يارب  .داد  ماـجنا  ییـالقع  هار  زا  دوخ  رظن  هب  هک  دوب  یتمدـخ  نیا  اـما  تشاذـگ ، عوضوم 

 ] .دوش هعجارم  هدرک  ثحب  نارگید  زا  رتهب  هک  مالسالا » لوح  تاهبش   » باتک هب  هدوب  مالسا  رد  هدش  لمع 
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ياهاسیلک هک  اجنآ  ات  هدرک ، هزرابم  تخـس  یطـسو ، نورق  ياهیرگمتـس  اهدادبتـسا و  اب  گرزب ، نادنمـشناد.دنتخاس  یم  شهاگآ 
دنتفر مادعا  نادنز و  ياپ  ات  هدومن ، یگداتسیا  اهنآ  هنادرمناوجان ي  ياهراشف  ربارب  رد  هتفرگ ، داقتنا  داب  هب  ار  تسرپایند  فرحنم و 

و دـنتفرگ ، یم  رارق  كاـنرطخ  تخـس و  طئارـش  رد  رگا  نادنمـشناد ، هفـسالف و  اـهنآ ، نانیـشناج  ءاـیلوا و  ناربمغیپ ، ءاـیبنا و   . (1)
راظتنا رد  هتـشاد و  هودـنا  مغ و  عامتجا  لاح  هب  هتـسشن و  يا  هشوگ  رد  دـندید ، یم  هجیتن  یب  قیقد  تابـساحم  اب  ار  دوخ  تازراـبم 

! ادنوادخ .!؟ دنریگب شیپ  ار  یتخبدب  منهج و  هار  هتـسد  هتـسد  اهناسنا  نیا  دیاب  ارچ  اراگدرورپ.دـندرک ! یم  يرامـش  هقیقد  تصرف ،
هب ور  هتسد  هتسد  طیحم  ربج  ات  هدش ، رابج  طیحم  نیا  راتفرگ  هک  هدرک  یهانگ  هچ  موصعم  ناگزیـشود  نیا  و  هانگ ، یب  ناناوج  نیا 

عامتجا شود  رب  راوخنوخ  رگمتـس و  یمدرم  هک  تسا  یعاضوا  هچ  نیا  اهلا ! راـب  .!؟ دـشکب ناـشتارکنم  تاوهـش و  قـالخا و  داـسف 
يزور دوش  یم  انیرفآ ! ناهج  .!؟ دننک یم  بوکدگل  ار  عامتجا  تداعس  یگدنز و  هتخات ، هبـسا  راهچ  دنناوت  یم  هک  اجنآ  ات  راوس و 

لاگنچ زا  هراچیب  رشب  نیا  دسرارف 

49 ص :

.دیناد یم  ار  وا  یگدنز  بلاج  ناتساد  هک  هلیلاگ  دننام  . 10 - 1
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ياه هنحـص  مالـسا  ربمغیپ  - 1: دـعاسمان دـعاسم و  ياـهطیحم  رد  یقیقح  ییاـهناسنا  هماـنرب ي  تسا  نیا  .!؟ دـبای تاـجن  نارگمتس 
دش یم  اهنت  هک  اهنابایب  رد  درب ، یم  جنر  هدش ، كانهودنا  نانآ  لاح  هب  و  درک ، یم  هعلاطم  ار  دوخ  زور  يایند  یگدنز  هنایشحو ي 

هارمگ تیرـشب  نیا  اراگدرورپ ! درک : یم  وگتفگ  نیرفآ  ناهج  يادخ  اب  ناهج  عاضوا  رد  هعلاطم  اب  و  درک ، یم  دنلب  نامـسآ  هب  رس 
فرص نآ  نیا و  شتـسرپ  زا  رـشب  نیا  دوش  یم  یک  ناهج ! يادخ  يا  .!؟ ددرگرب فارحنا  ههاریب و  زا  دوش  یم  یک  دور ؟ یم  اجک ،
اهجنر ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  .!؟ دسرب یبایماک  تداعـس و  هب  هتفرگ ، شیپ  تعاطا  یگدنب و  هار  هدرک ، رظن 

تاـجن ار  تیرـشب  هداد ، شترـضح  هب  یگرزب  تیرومأـم  یبیغ  تسد  هدرک ، باـجیا  طیارـش  هک  يزور  اـت  دروخ  اـهلد  نوخ  هدرب ،
ماجنا لمع  ربارب  رد  ار  دوخ  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تافو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  - 2 .دیشخب

هب هاگتـسد  تافارحنا  زا  نخـس  تقو  ره  هدرک ، توکـس  دوخ  یـصخش  قح  هرابرد ي  مالـسا  هیلاع  حـلاصم  رطاخ  هب  هدـید و  هدـش 
دوش یم  هچ  اراگدرورپ.درک ! یم  هیرگ  نیملسم  مالسا و  لاح  هب  یهاگ  هاگ  دش و  یم  تحاران  تخس  دیسر  یم  شترـضح  ضرع 

ار نیملسم  مالسا و  روما  هدز ، هیکت  اهدنسم  رب  دنناد  یمن  ار  مالسا  یئاضق  لئاسم  نیرت  هداس  هک  يدارفا  نادان ، لهاج و  یمدرم  هک 
.دنا هتفرگ  تسد  هب 

50 ص :
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یمدرم لام  ناج و  دادترا ، مان  هب  هتشذگ  ياهباسح  هدروخ  هیفصت  يارب  یمالسا  هاگتسد  هب  ناگتـسباو  هک  تسا  يراگزور  هچ  نیا 
یقلت يدرـسنوخ  تیاهن  اب  ار  عوضوم  تموکح ، نارـس  هداد و  رارق  زواجت  دروم  ار  یمالـسا  سوماـن  هدیـشک ، نوخ  كاـخ و  هب  ار 

دوخ ناگتسب  هدش و  راوس  عامتجا  شود  رب  یمدرم  هک  تسا  ییایند  هچ  ادنوادخ !  . (1) دننک !؟ یم  لیطعت  ار  مالسا  ماکحا  هدرک و 
زا هدرک و  لامیاپ  مالسا  مان  هب  ار  مدرم  نوئش  قوقح و  مامت  و  هدرک ، طلـسم  نیملـسم  مالـسا و  عاضوا  رب  تیافک  تقایل و  نودب  ار 

و هدرک ، راتفر  زیرم  راد و  جک  اهاگتسد  اب  لاس  جنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  یلع   . دوش (2) یمن  یمارتحا  نیرتکچوک  نانآ  تایاکش 
راک رـس  امـسر  هک  يراگزور  ات  تشاد ؛ اهتیلاعف  مالـسا  يایند  عفن  هب  هتـشادن ، غیرد  زردنا  دنپ و  زا  هدوب ، نابرهم  زوسلد و  اج  همه 

نایم هک  داد  ناشن  و  هدرک ، نشور  ار  یمالسا  تموکح  همانرب ي  يدایز  رادقم  هب  دمآ و 

51 ص :

هب عقاو  رد  اما  دادترا  مسا  هب  ار  هریون  نب  کلام  نوخ  ام ، ياه  هلودلا  نیما  نوچ  تشاد  بقل  هللا  فیـس  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  . 11 - 1
رد هفاحق  یبا  نبا  ياقآ  نایرج ، ندـش  تباث  زا  دـعب  و  دـش ؛ رتسبمه  شنز  اب  هنابـش  تخیر و  هانگ  نودـب  یندوشخبان  تیانج  قشع 
هب  ) تسا تبث  نیقیرف  خیرات  رد  هچنانچ  .دـش  تحاران  نایرج  زا  مه  باطخ  نبا  هک  ییاج  ات  درک  حـماست  یهلا  مکح  دـح و  ءارجا 

(. دوش هعجارم  داهتجالا  صنلا و  باتک 
.اه يرصم  یپرد  یپ  تالاکشا  هب  ییانتعا  یب  نافع و  نب  نامثع  نامز  رد  مالسا  تموکح  عاضوا  هب  هراشا  . 12 - 2
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-3 .دیسر تداهش  هب  مدرم  نیرت  یقش  تسد  هب  تبقاع  ات  تسا ، اهقرف  هچ  رگمتس  ناهاشداپ  نارابج و  تموکح  و  ینامسآ ، ناربهر 
خیرات هک  ییاهنایرج  نآ  اب  هداد و  تقفاوم  تسد  وا  هب  هفوک  مدرم  دمآ و  راک  يور  مالـسلاامهیلع  یلع  شردپ  زا  سپ  یبتجم  ماما 

يا هشوگ  شترـضح  هکنیا  وگ.دـندرک  راداو  ینیـشن  هشوگ  شمارآ و  هب  ار  شترـضح  هدـش و  وربور  هیوعم  اـب  تسا ، هدرک  طـبض 
يرگمتس رابج و  تموکح  مدرم ، هک  تسا  ییایند  هچ  اراگدرورپ.دوب ! رثأتم  تخس  عاضوا  زا  هدرب  جنر  نیملسم  لاح  هب  اما  هتسشن ،

یم شنیملــسملا  هـفیلخ  هداد (1) ،  ناـشن  دوـخ  راـتفر  راـتفگ و  رد  هـک  ینید  تاـفارحنا  هـمه  نآ  اــب  هتفریذــپ ، ار  هیواــعم  نوـچ 
ار بلاط  یبا  نبا  یلع  وا  هباحص ي  نیرتهب  و  هدش ، هتخانش  مالسا  ربمغیپ  نیـشناج  هیواعم ، هک  تسا  یعاضوا  هچ  ادنوادخ ! .!؟ دنناد

تـسد هدـش ، رادـیب  مدرم  هک  يزور  دـسر  یم  اهلا ! راـب  .!؟ دـننک یم  شداـی  یتشز  هب  اـه  هنذأـم  يـالاب  هداد  رارق  نعل  بس و  دروم 
لوسر شدج  یگدنز  نارود  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 4 .!؟ ددرگ راکشآ  یمالسا  هنالداع  تموکح  هتشگ ، هاتوک  نارگمتس 

ات ادخ 

52 ص :

شرـسپ تشاذـگ ، ارجا  هب  بیوصت و  ع )  ) یلع نعل  بس و  ناونع  هب  ینوناق  درک ، ضقن  ار  یلع  نب  نسح  اـب  حلـص  ناـمیپ  . 13 - 1
.درک شراوس  نیملسم  شود  رب  هداد و  رارق  دهعیلو  یمالسا  تاررقم  مامت  فالخرب  ار  دیزی 
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اههاگتسد و ربارب  رد  ار  مدرم  هیحور ي  دیجنس ، یم  اقیقد  هدرک ، هعلاطم  اهنآ  يور  هدید  کیدزن  زا  هک  ار  ییاه  هنحص  مامت  زورما 
مدرم يارب  دوـب  یگرزب  قشمرـس  شردارب  رداـم و  یلع و  شردـپ  یگدـنز  خـیرات  درک ، یم  هعلاـطم  ـالماک  ار  تاـغیلبت  یگنوـگچ 
نییاپ ار  هدوت  گنهرف  حطس  هدرک و  هدولآ  هنوگچ  ار  مدرم  نشور  كاپ و  راکفا  اهتسایس ، هک  دناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  وا.یـسانش 

هک دـناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  وا.دـنهد  یم  ماجنا  ار  شیوخ  راک  و  هتفرگ ، ناـنآ  زا  ار  قح  هب  تواـضق  و  لالقتـسا ، تردـق  هدروآ ،
تسد هب  ار  نیملسم  مامز  تسا  هتسناوت  ات  هدرک  بیقعت  ار  ییاهتنطیش  اهتـسایس و  هچ  دوخ  هلاس ي  تصـش  یگدنز  لوط  رد  هیواعم 
هزرابم لوغشم  و  هدرک ، مایق  رگا  طئارـش  نیا  رد  هک  دناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  وا.دنک  بیقعت  ار  دوخ  هنانئاخ ي  ياه  هشقن  هتفرگ و 

نایم اب  هک  دنتسه  ییاه  صاعورمع  هیواعم ، نارادفرط.دوب  دهاوخ  سکع  هب  هجیتن  دصرددص  هکلب  هتفرگن ، يا  هجیتن  اهنت  هن  ددرگ 
هنانئاخ ي تموکح  یتاغیلبت  هاگتـسد.دندرک  روبجم  ینیـشن  بقع  هب  ار  یلع  و  هداد ، بیرف  ار  مدرم  نآرق ، دـلج  ذـغاک و  ندیـشک 
هب هتفگ ، دب  اراکشآ  ار  ربمغیپ  هباحص ي  گرزب  تدابع ، مان  هب  اهناملـسم  هک  هدرک  رامعتـسا  ار  مدرم  گنهرف  رکف و  ردقنآ  هیواعم 

هتشاد هگن  ینادان  لهج و  رد  ار  مدرم  ردقنآ  هیواعم  هنارگرامعتسا ي  تاغیلبت.دننک  یم  شدای  یتشز 

53 ص :
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ینارادـفرط هیواعم و  نوچ  یبیرف  ماوع  يربهر  هب  هک  یتموکح  اـب   . دـنراذگ (1) یمن  ار  هدام  رن و  رتش  ناـیم  قرف  تداهـش ، رد  هک 
دهاوخب نیـسح  رگا  !؟ درک هزرابم  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش ، یم  هرادا  نادان  لهاج و  ردـقنآ  یعامتجا  رب  اه  صاع  نب  ورمع  نوچ 

مه اهاقآ  جاح  نیمه  دنزب  هزرابم  هب  تسد  دهاوخب  نیـسح  رگا  دـش ، دـنهاوخن  هارمه  وا  اب  نیـسدقم  یتح  دـگنجب ، هاگتـسد  نیا  اب 
يزیرنوخ نوـخ و  زاـب  دنـشاب و  یگدـنز  مرگرـس  یمارآ  هب  مدرم  راذـگب  ینز ، یم  مه  هب  ار  تکلمم  شمارآ  ارچ  تفگ : دـنهاوخ 

یتسین طاطحنا و  هب  ور  ار  یمالـسا  هعماج  هیواعم ، تفالخ  رابرد  مسر  هار و  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  دـهاوخب  نیـسح  اـت.دوشن  رارکت 
یلع یبتجم و  نوچ  ار  شترضح  نادان  مدرم  دنک ، یم  دیدهت  ار  تیمالسا  مالسا و  ینیگنس  رطخ  هدرب و 

54 ص :

، يا هدرب  تقرـس  هب  تسا  نم  زا  رتش  نیا  تفگ : هتفرگ و  شتـسد  زا  رتش  راهم  نایماش  زا  یکی  دمآ ، ماش  هب  هفوک  زا  يدرم  . 14 - 1
نیا دنتفگ : هداد  تداهش  ناشقیفر  عفن  هب  نایماش  زا  رفن  هاجنپ  دیشک ، هیواعم  صخش  شیپ  همکاحم  هب  راک  دش ، دایز  دونش  تفگ و 

هقان و هن  تسا  لمج )  ) رتش نیا  تفگ : یفوک  درم  دنداد ، یماش  درم  هب  دنتفرگ  ار  رتش  دـش ، رداص  مکح  تسا ، یماش  درم  زا  هقان ) )
، تسوا زا  رتش  تسا و  یفوک  مدرم  اب  قح  دش  مولعم  یسررب  زا  سپ  دنریگ ؛ یمن  تسا  هتفر  تقرـس  هب  هک  يا  هقان  ياج  هب  ار  لمج 

هداد وا  هب  ار  رتش  تمیق  ربارب  ود  هدیبلط ، ار  یفوک  درم  افخ  رد  سپس  .تسین  تشگرب  لباق  هتـشذگ  تسا  یمکح  تفگ : هیواعم  اما 
هب دـنراذگ  یمن  ار  هداـم  رن و  رتـش  نیب  قرف  هک  یمدرم  زا  سک  رازه  دـص  اـب  تفگ : هیواـعم  وگب ، یلع  هب  یتـفر  هک  هفوـک  تفگ :

.دمآ مهاوخ  وت  گنج 
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نیا رد  هک  دـناد  یم  بوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح.دش  دـهاوخ  سکع  هب  هجیتـن  هداد ، رارق  راـشف  رد  مالـسلاامهیلع  یـضترم 
شیناطیش ياهتسایس  هیواعم و  ياهبیرف  ماوع  دش ، دهاوخ  هارمه  وا  اب  یـسک  رتمک  دنک ، عورـش  ار  هزرابم  رگا  عضو  نیا  اب  طیارش و 

راک تسا  ایند  مدرم  ياـشگ  لکـشم  هک  رز  روز و  اـب  هدومن و  مار  یهار  هب  ار  سک  ره  و  هدرک ، مارآ  شوماـخ و  ار  طـیحم  ـالماک 
و هدید ، حلصا  هیواعم  نارود  رد  ار  يریگ  هرانک  توکس و  یـضایر ، قیقد  هبـساحم  اب  یلع  نب  نیـسح.تسا  هتخاس  راوتـسا  ار  دوخ 
زا ترـضح  تشذگرد  اب  هیواعم  یبتجم و  ماما  نایم  حلـص  نامیپ.دـنارذگ  یمارآ  هب  هنیدـم  رد  ار  يو  تموکح  همتت  ردارب  زا  سپ 

، هدرک باجیا  یمومع  حـلاصم  هک  تسین  نیا  زج  درک ، توکـس  وا  مارتحا  هب  نیـسح  مییوگب  ات  تسین  ینامیپ  رگید  داـتفا و  راـبتعا 
.دید یم  هجیتن  یب  طیارش  نآ  رد  ار  هزرابم  مایق و 

دوش یم  هفیلخ  دهعیلو 

، دنتـسناد یم  ار  وا  ياهراک  همه ، هک  يزابرامق  راوخبارـش و  نآ  فرحنم ، ناوج  نآ  دیزی  دمآ ، راک  رـس  دیزی  تفر ، ایند  زا  هیواعم 
زور هدش ؛ عورـش  ینیـسح  هزرابم.دناوخ  نیملـسملا  هفیلخ  ار  دوخ  هتـسشن ، ردپ  ياج  هب  دوب  هدش  تیبثت  البق  هک  يدهعیلو  مکح  هب 

زور میناوت  یم  ار  دیزی  تنطلس  لوا 
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تفلاخم تامدقم  هدرک ، رییغت  طیارش  عاضوا و  مامت  شتموکح  همانرب  مالعا  دیزی و  ندمآ  راک  رس  اب.مینادب  ینیـسح  هزرابم  عورش 
نآ هرابرد  میراچان  هک  دیآ  یم  شیپ  یـشسرپ  هزرابم  نیا  یگنوگچ  زا  ثحب  وگتفگ و  زا  شیپ.دـمآ  ولج  ینیـسح  هنالقاع  قیمع و 

.مینک یسررب  هزادنا  ات 

درک مایق  نیسح  ارچ 

نـشور عوضوم  لماع  تلع و  رگا  دشاب ؟ نینچ  دیاب  هچ  يارب  ارچ و  دسرپ : یم  دوخ  زا  هدش  وربور  يا  هعقاو  اب  ناسنا  یتقو  الومعم 
لیلد تلع و  عضو  رگا  اما  دور ؛ یم  نایرج  لصا  یـسررب  لابند  هدـش  مارآ  یمدآ  نطاب  دـش ، هداد  ینورد  لاوس  نیا  باوج  و  دوب ،

شیادـیپ للع  رد  ثحب  لیلد  نیمه  هب.دزادرپ  یم  وجتـسج  هب  شندرک  ادـیپ  يارب  هتفر و  نآ  غارـس  البق  دـشابن  نشور  نآ  شیادـیپ 
و هدروآ ؟ دوجو  هب  ار  هعجاف  نیا  زیچ  هچ  دـسرپ : یم  دوخ  زا  ناسنا  البق  و  هتـشاد ، یـشیپ  اهثحب  یقاب  رب  البرک  هثداـح  فط و  هعقاو 
رـس و یب  مارآ و  یگدنز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ارچ  .؟ دمآ دوجوب  هنحـص  نیا  ات  هدرک ، مایق  دـیزی  ربارب  رد  نیـسح  هچ  يارب 

دوجو هب  هاگتـسد  دوخ و  يارب  اـهیراتفرگ  همه  نیا  و  هتـساخرب ، هزیتـس  گـنج و  هب  تقو  تموـکح  اـب  هدز و  مهب  ار  دوـخ  يادـص 
عورش نآ  هب  ندیسر  يارب  دوب و  هچ  هزرابم  مایق و  نیا  زا  ینیسح  فده  .؟ دروآ
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زا تسد  ات  هدز  مهب  شینورد  شمارآ  هتـشاد و  لوغـشم  ار  شزغم  رکف و  هدرزآ و  ار  شکرابم  رطاخ  هچنآ  دوب  هچ  .؟ درک هزرابم  هب 
هزرابم مایق و  یـساسا  لماع  و  یلـصا ، كرحم  هرخالاب  و  .؟ تساخ اپب  تقو  تردق  اب  هزرابم  مسر  هدیـشک و  يرهاظ  ياهباسح  مامت 

هدرک ریسفت  ار  نایرج  دوخ  رکف  گنر  هب  یسک  ره  و  دوش ، یم  هتفگ  یفلتخم  بلاطم  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  هتبلا  .؟ تسیچ ینیـسح 
نشور يارب  هدوب و  یسررب  راوازـس  رتشیب  هک  تسا  عوضوم  کی  طقف  اهنآ  همه  نایم  رد  اما  دهد ، یم  قیبطت  شراکفا  دیاقع و  اب  و 

.مینک وگتفگ  یمک  نآ  هرابرد  میراچان  ناوج  هقبط  راکفا  ندش 

خساپ کی  زا  یسررب 

قبط هدرک ، ماـیق  تراـما  تموکح و  هب  ندیـسر  يارب  هتـشاد و  رـس  هب  تساـیر  ياوه  ریبز ، رـسپ  نوچ  یلع  نب  نیـسح  دـنیوگ : یم 
مک مک  هدش و  عمج  وا  رود  ینارادفرط  هام ، راهچ  لوط  رد  جیردت  هب  هدز و  اهتیلاعف  هلسلس  کی  هب  تسد  روز  تایـضتقم  طیارش و 

، هدرک یتسد  شیپ  تایضتقم ، طیارش و  نامه  زا  هدافتـسا  اب  و  دمآرب ، يریگولج  ماقم  رد  اعبط  هدرک ، رطخ  ساسحا  تقو  تموکح 
.دیشک تراسا  تداهش و  هب  ار  شنارادفرط  و  هدیبوک ، ار  وا  راچان  نیسح ، تمواقم  رثا  رد  و  هداد ، رارق  راشف  هرصاحم و  رد  ار  وا 
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بلاغ یکی  هرخالاب  اهنایرج  نیا  رد  و  يداع ، یعیبط و  تسا  یعوضوم  فلاخم ، بیقر و  زا  دوجوم  تموکح  کی  ندرک  یبوکرس 
دیآ قئاف  نیسح  رب  تسا  هتسناوت  و  هدوب ، رت  يوق  تقو  تموکح  تسایـس  هثداح ، نیا  رد  تسا  یهیدب.ددرگ  یم  بولغم  يرگید  و 

ملظ و ار  شماـن  بیقر ، نرادـفرط  هک  دوـش  یم  ماـجنا  یتاـیلمع  اـهراد  ریگ و  نـیا  رد  هـک  تـسا  نشور.دوـش  طلـسم  عاـضوا  رب  و 
رادربخ یتقو  دیزی.دناد ، یم  شلماک  لدع  تکلمم ، يرادهگن  دوخ و  تیعقوم  ظفح  روظنم  هب  تقو  تردـق  و  هتـشاذگ ، يرگمتس 

يرـسدرد تسا  نکمم  هتفرگ و  ورین  نیفلاخم  هک  هدز  یتامادـقا  هب  تسد  جـیردت  هب  هدوب و  فلاخم  شتموکح  اـب  نیـسح  هک  دـش 
رداص بیقر  یبوکرـس  يریگولج و  يارب  دیکا  روتـسد  و  رومأم ، طوبرم  هطقن  هب  و  باختنا ، ار  یقیال  رادنامرف  دوش ، تسرد  شیارب 

رب هار  رس  زور ، بسانتم  ياهتسایس  اب  تشاد ، ار  ینیـسح  تامادقا  زا  يریگولج  هنتف و  ندرک  شوماخ  روتـسد  مه  دایز  نبا.دنک  یم 
هتفرگ میمـصت  اـهنآ  هراـبرد  اـت  هداتـسرف  زکرم  هب  ریگتـسد و  ار  شا  هچب  نز و  و  هتـشک ، ار  وا  و  هتـسب ، شیور  هب  بآ  و  هـتفرگ ، وا 

زا و  تسا ، یعیبط  شنارادفرط  ناگدنامزاب و  يریگتـسد  و  هدوب ، يداع  عوضوم  کی  نیـسح  ندـش  هتـشک  باسح ، نیا  يور.دوش 
ياهفرح ریـسفت ، نیا  لابند  هتبلا.تسین  ریظن  یب  مه  مالـسا  خیرات  رد  و  ناوارف ، رـشب  یگدـنز  خـیرات  رد  اهلادـج  گنج و  لیبق  نیا 

هکنیا رب  ینبم  دننک  یم  هفاضا  مه  يرگید 
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نیسح یتسار  ایآ.تسا  هتخادنا  هار  اهدایرف  داد و  هیزعت و  هضور و  مان  هب  ییادص  رـس و  هدرک و  گرزب  ار  عوضوم  تسایـس  تسد 
هزراـبم هب  نآ  هب  نتفاـی  تسد  يارب  و  تـشاد ؟ عـمط  تفـالخ  تراـما و  هـب  وا  اـیآ  درک ؟ ماـیق  تفـالخ  تموـکح و  يارب  یلع  نـب 

يدام یگدنز  باسح  هب  افرص  و  هدوب ، يدام  هلئسم ي  اهنت  هیواعم  نب  دیزی  یلع و  نب  نیـسح  نایم  فالتخا  عوضوم  ایآ  .؟ تخادرپ
هرابرد اهریسفت  هنوگ  نیا  ندناوخ  ای  ندینـش  زا  دعب  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  !؟ تسا اهفرح  نیا  زا  ریغ  بلطم  ای  دندیگنج ؟ تسایر  و 

هعقاو نیا  تسایـس ، تسد  یتسار  ایآ.داد  هدننک  عناق  یـساسا و  خساپ  دیاب  امتح  و  دیآ ، یم  شیپ  سک  ره  يارب  البرک  هعجاف ي  ي 
اهتـسایس ریخ ؟ اـی  تفرگ ، دـهاوخ  ار  وا  بآ  گـنر و  مه  تسایـس  تسد  و  هداد ، وا  هب  ار  يزورما  بآ  گـنر و  هدرک و  گرزب  ار 

مزال لماک  باوج  هک  تسا  یلاوس  نیا  !. دندنبب نآ  هب  هیاریپ  هزادنا  نیا  ات  هدرک و  گرزب  ردق  نیا  ار  هعجاف  کی  دنناوت  یمن  زگره 
و هدمآ ، دوجوب  مالسا  ای  رشب  یگدنز  خیرات  رد  هک  تسا  یناوارف  ثداوح  دننامه  البرک  هعجاف ي  فطل و  هثداح ي  اعقاو  ایآ  : دراد

هدرک ادیپ  تیمها  هزادـنا  نیا  نآ  رطاخ  هب  هتـشاد و  درف  هب  رـصحنم  زایتما  کی  هعجاف  نیا  هکنآ  ای  دـنک ؟ یمن  توافت  یلیخ  اهنآ  اب 
.؟ تسا
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شور یلع و  نب  نیـسح  یگدـنز  ام  رگا  تسا ! یفنم  دـیدرت  نودـب  اهـشسرپ  نیا  باوج.تفگ  باوج  دـیاب  هک  تسا  یـشسرپ  نیا 
یتهابش نیرتمک  مینک ، هسیاقم  تسرپایند  ناهاوخ  تموکح  نابلط و  تسایس  شور  اب  و  هدرک ، هعلاطم  هزرابم  نیا  رد  ار  شترـضح 

هار هدرک ، هابتـشا  الماک  هدز ، هزرابم  هب  تسد  تسایر  يارب  یلع  نب  نیـسح  یتسار  رگا.دـنک  یمن  قیبطت  یباسح  چـیه  اب  هتـشادن و 
تـسپ دنهاوخب  و  هتـشاد ، تموکح  تسایر و  لیم  رگا  دنتـسه ، یعامتجا  ياه  هنزو  ياراد  هک  یناسک  !. تسا هتفرگ  شیپ  ار  یطلغ 
تلود ياهیراکبارخ  اهشزغل و  زا  یشوپ  مشچ  دوجوم و  تردق  اب  ندمآ  رانک  نآ  و  دراد ، هار  کی  طقف  دنروایب  تسد  هب  یـساسح 

مک ات  هدرک ، ادـیپ  یهار  اههاگتـسد  رد  دـناوت  یمن  دـیاین  رانک  وا  اب  هتفگن و  قلمت  تقو  تلود  تموکح و  زا  یـسک  ات  تسا ؛ تقو 
اتدوک و  تقو ، تردق  رب  جورخ  قیرط  زا  هک  مه  یناسک.دنز  هیکت  تموکح  یسرک  هب  زور  کی  و  هدیسر ، يرتالاب  تاجرد  هب  مک 

دراو یـصوصخم  هار  زا  هدش و  کیدزن  ساسح  زکارم  هب  ات  هدرک  تمیالم  زاربا  لوا  هجرد ي  رد  دـنراچان  دـنور ، یم  شیپ  ندرک 
یمن ار  وا  اهنت  هن  درک ، یم  تقفاوم  هاگتـسد  نیا  اب  راک  لئاوا  رگا  هک  دوب  نانچ  خـیرات  تداهـش  هب  ینیـسح ، تیـصخش.دنوش  راک 

هار زا  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح.دنراذگب  شرایتخا  رد  مه  یماقم  تسپ و  توکسلا ، قح  مسر  هب  دندوب  رضاح  هکلب  دنتـشک ،
، اتدوک قیرط  زا  هچ  و  هبتر ، دعاصت 
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هن.دهدن ناشن  شوخ  يور  مه  زور  کی  یتح  هکنآ  هن  دنک ، تقفاوم  هاگتسد  اب  دیآ ، رانک  دیاب  دوب  تموکح  تسایر و  بلاط  رگا 
يو ياهداهنـشیپ  و  دماین ، رانک  مه  روتاتکید  بیرف و  ماوع  درم  نآ  هیواعم ، تموکح  نارود  رد  هکلب  دادـن ، ناشن  شوخ  يور  اهنت 

اضرف هک  یسک  اما  دوب ، هدرک  توکس  دش  هتفگ  هچنانچ  هیواعم  نارود  رد  شترضح  هچرگ.درک  یم  در  ساسح  لئاسم  رد  یتح  ار 
رانک نیع  رد  هکنآ  هن  دـنک ، هدافتـسا  زور  ياه  هشقن  زا  دوش و  کیدزن  دـیایب ، شیپ  دـیاب  تسا ، هاوخ  تموکح  دوب ، بلط  تسایر 

هزور ي دـنچ  تموکح  يارب  هدوب و  تسایر  لها  هک  یناسک  !. دریگب داقتنا  داب  هب  ار  هاگتـسد  ياه  هتـساوخ  هدرک ، تفلاـخم  ندوب ،
طلـسم اهنآ  رب  تسا  کیدزن  هدوب و  رت  يوق  بیقر  دـندید  و  هدرک ، یعطق  رطخ  ساسحا  یتقو  دـنوش ، یم  هزرابم  نادـیم  دراو  اـیند 

دراو يرگید  هار  زا  هدش ، هدامآ  يرتهب  طیارـش  ات  دـندرگ  یمرب  ار  هتفر  هار  هدـش ، ضوع  ناشرکف  کبـس  هداد ، هیحور  رییغت  دوش ،
اقفر هچره  دش ، یم  رت  مکحم  دوخ  میمصت  هدارا و  رد  هدش ، رتاج  رب  اپ  درک  یم  رطخ  ساسحا  رتشیب  هچ  ره  یلع  نب  نیـسح.دنوش 
یم بیقعت  ار  فده  هدیـشخبن و  يرثا  نیرتمک  دـندناسر ، ضرع  هب  ار  نایرج  ناکیدزن  ناگتـسب و  دـندرک ، رطخ  نالعا  ناتـسود  و 

رگید ملسم  تداهـش  زا  نتفای  عالطا  زا  سپ  دوب ، يزوریپ  تیقفوم و  دیما  يرهاظ  ياهباسح  اب  هفوک ، بالقنا  زا  شیپ  ات  رگا.دومرف 
يارب يا  هنیمز 
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یپرد یپ  تارکذـت  همه  نآ  لیلد  نیمه  هب  و  دـنک ؛ یمن  قیبطت  یهاوخ  تسایر  باسح  اـب  هفوک  هار  ندرک  بیقعت  و  دوبن ، يزوریپ 
یبلط تسایر  رکف  اب  یلع  نب  نیسح  رگا.دومرف  یم  بیقعت  دش  دهاوخ  حیرشت  هدنیآ  رد  هک  ار  یباسح  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  ناتسود 

هب مه  ملـسم  تداهـش  زا  دعب  هک  دـید  یم  هفوک  رد  يا  هزات  بالقنا  لامتحا  زاب  و  تفر ، یم  شیپ  ایند  يرهاظ  يدام و  تموکح  و 
هجو چیه  هب  دیزی  تردـق  ربارب  رد  تمواقم  هتفر و  رانک  تالامتحا  نیا  مامت  مرحم  مهن  متـشه و  زور  رگید  ددرگرب ، عاضوا  وا  عفن 
ناشن یتخسرس  البرک و  رد  ندنام  دوب ، یهاوخ  تموکح  عوضوم  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  یلـصا  كرحم  رگا.تشادن  ینعم 

شباحصا دوخ و  يارب  ندش  هتشک  تداهـش و  هب  نداد  تراشب  دهد ؟ یم  ینعم  هچ  نوگانوگ  ياهداهنـشیپ  همه  نیا  ربارب  رد  نداد 
دننامه اروشاع  بش  رد  ارچ  دـندوب ، هدـمآ  تموکح  هب  ندیـسر  ایند و  رتهب  یگدـنز  يارب  ینیـسح  ناـهارمه  رگا  .!؟ دراد ینعم  هچ 

رارف يارب  و  دندید ، یم  دوخ  مشچ  هب  ار  گرم  هکنآ  اب  هدنام و  مدق  تباث  رادیاپ و  هکلب  دنتشذگن ، دنتشاذگن و  ار  نیسح  نارگید ،
وا یگداوناخ  نیسح و  یتیبرت  عضو  هتشذگ  اهفرح  نیا  همه  زا  .!؟ دندنام هچ  يارب  ارچ و  تشادن ، دوجو  یلاکـشا  نیرتکچوک  اهنآ 

یتدم هدش و  تیبرت  مالسلاامهیلع  ارهز  نماد  یلع و  رانک  رد  هک  ینیسح.دنک  یمن  قیبطت  دش  رکذ  هک  يریسفت  اب 
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شنادناخ یلک ، روطب  و  هدوب ، شترضح  بتکم  هیاس ي  رد  هدرک و  كرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شدج  نامز 
اهتیلاعف همه  نآ  رشب  تیاده  دشر و  يارب  هدوب و  فلاخم  تخس  يدام  ياه  یهاوخ  تموکح  یبلط و  تسایر  اب  هک  دندوب  یمدرم 

هن و  وا ، یگدنز  یفارگویب  هن  نیـسح ، یلیماف  عضو  هن  هصالخ : روط  هب  و  .!؟ دننک یم  هزرابم  ایند  تموکح  يارب  هنوگچ  دنا ، هتـشاد 
هب ندیـسر  يارب  شترـضح  تفگ  دوش  یمن  و  هدرکن ، قیبطت  ریـسفت  نیا  اب  کی  چـیه  البرک  هعقاو ي  ناـیرج  رد  شترـضح ، شور 
هب هقالع  تفالخ و  هب  قشع  ینیـسح  مایق  یـساسا  لماع  یلـصا و  كرحم  دیدرت  نودب  و  هدـش ، هزرابم  نیا  دراو  تنطلـس  تفالخ و 

.درک ریبعت  ناوت  یمن  يدام  هداس ي  ریسفت  نیا  اب  ار  يراکادف  تشذگ و  همه  نیا  و  هدوبن ، تموکح 

تسیچ شسرپ  خساپ 

ساسح و عاضوا  دنیب  یم  دناد و  یم  هک  ینیسح  درک ؟ مایق  نیـسح  ارچ  تسیچ ؟ هتـشذگ  شـسرپ  خساپ  سپ  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
ارچ .؟ دنک یمن  مارتحا  شکیدزن  رود و  ناتـسود  تارکذت  و  اه ، یئامنهار  هب  ارچ  دوش ؟ یم  هزرابم  دراو  هچ  يارب  تسا ، كانرطخ 

انتعا الصا  مینیب ؛ یم  يدیدش  رطخ  رد  ار  ناتنایهارمه  امـش و  ناج  درادن ، یبوخ  تبقاع  مایق  نیا  دیوگ : یم  شترـضح  هب  سک  ره 
!. دنک یم  بیقعت  دهد  یمن  صیخشت  سک  چیه  هک  ار  یگرزب  فده  ایوگ  هدرکن ،
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ای اهـشسرپ و  نآ ، تارطخ  رفـس و  نیا  هراـبرد  هک  یـصاخشا  باوج  رد  و  هدادـن ! میقتـسم  ار  لاؤس  نیا  باوج  ترـضح  دوـخ  ارچ 
ار شربخ  ادعب  منک و  یم  رکف  دیوگ : یم  یکی  هب  .؟ دیامرف یم  هدننک  عناق  ریغ  یهاگ  نوگانوگ و  بلاطم  دـننک ، یم  ییاهداهنـشیپ 
ار وت  تسا  هتـساوخ  ادخ  هک  قارع  يورب  دیاب  تسا : هدومرف  نم  هب  مدج  ما ، هدید  باوخ  دـیامرف : یم  یکی  هب  داد ؛ مهاوخ  امـش  هب 

ردـقنیا یعوـضوم  يارب  مه  نآ  درادـن ، شزرا  اهردـق  نآ  مالـسا  رد  هک  یباوـخ  اـبجع ! يا  ! دـنیبب ریـسا  ار  تا  هچب  نز و  و  هتـشک ،
یمتـس نیرتمک  دهاوخ  یمن  هک  ییادخ  اتفگـش ! يا  .!؟ دنک یم  هیکت  نآ  رب  یلع  نب  نیـسح  تسا ، نایم  رد  یعمج  ياپ  هک  ساسح 

ياهباوج نیا  .!؟ دـنورب تراسا  هب  ناش  هچب  نز و  و  هدـش ، هتـشک  شنارای  نیـسح و  لـثم  یناـسک  دراد  اور  هنوگچ  دوشب ، یـسک  رب 
كرد یبوخ  هب  ار  عوضوم  دنتسناوت  یمن  هدوبن و  مضه  لباق  اهنآ  يارب  یلصا  باوج  هک  تسا  نآ  لیلد  هدننک ، عناق  ریغ  هدنکارپ و 

اهوگتفگ اهاقالم و  نیا  نایرج  رد  ترضح  تاملک  يال  هبال  رد  ار  یلـصا  باوج  اریز  هدش ، هتفگ  خساپ  اهنآ  مهف  هزادنا  هب  دننک و 
هب شترـضح  تاملک  راـنک  هشوگ و  زا  هک  ماـیق  نیا  یـساسا  لـماع  و  یحور ، كرحم  و  یلـصا ، باوج  هب  هکنآ  زا  شیپ.مینیب  یم 

یـسررب دیاب  دراد  رارق  یلوا  خساپ  لباقم  هطقن  تسرد  هدش و  هداد  شـسرپ  نیا  هب  هک  ار  رگید  خساپ  کی  میـسرب ، دـیآ  یم  تسد 
.درک
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شدج راک  هنگ  تما  نیسح و 

هب ار  شا  هچب  نز و و  و  تداهـش ، هب  ار  دوخ  وا  هدش ، هتـشک  شدـج  راک  هنگ  تما  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنیوگ : یم 
شدج راک  هنگ  تما  ات  دش  هتشک  وا.درذگرد  ناشناهانگ  ریصقت و  رـس  زا  دنوادخ  هدش ، هدیزرمآ  شدج  ناوریپ  ات  دیـشک  تراسا 

افو مدوخ  دـهع  هب  نم  ادـنوادخ ! : تسا هدومرف  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  یلع  نب  نیـسح  دـنیوگ : یم.دـنورب  تشهب  هب  دـنناوتب 
هچب نز و  مداد ، مهدـب ، ردارب  دـنزرف و  مداد ، مهدـب ، نارای  باحـصا و  مدوب ، هدرک  دـهع  نم  نک ، افو  دوخ  دـهع  هب  مه  وت  مدرک ،

ات دش  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنیوگ : یم  !. يرذگرد مدج  راک  هنگ  تما  ریصقت  رـس  زا  يدرک  دهع  مه  وت  مداد ، مهدب ،
شترضح يازع  رد  یسک  رگا  دنیوگ : یم.دنورب  تشهب  هب  رسکی  هتفرگ  ار  شتآ  زا  يدازآ  تارب  و  دنزیرب ، یکشا  هرطق  شناتسود 

اهنابایب و گیر  رادقم  هب  هچرگ  درذگرد ، شناهانگ  مامت  زا  دـنوادخ  دوش ، رت  شمـشچ  هژم  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  ای  دـنک ، هیرگ 
ناهانگ شزرمآ  تاجن و  بجوم  شتداهـش  هدوب ، تمایق  زور  عیفـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنیوگ : یم.دشاب  ناتخرد  گرب 

: دنیوگ یم.تسا 
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الماک ساسا ، یب  ياهفرح  نیا  باوج  هناتخبـشوخ   . نیـسح (1) تسا  هاجنلا  هنیفـس  هک  یئاج  هانگ  نافوط  مغ ز  هچ  ار  وت  هعیـش  يا 
هب هک  هعسوت  نیا  اب  مه  نآ  تسا ، هدش  هتشک  ناراک  هنگ  يارب  یلع  نب  نیسح  یتسار  رگا.درادن  طسب  حرش و  هب  یجایتحا  نشور و 

هدوب و ناراک  هنگ  یمرگ  تشپ  هلیـسو  شترـضح  هللااب ، ذوعن  ددرگ ! هدـیزرمآ  ناهانگ  مامت  دوش ، رت  مشچ  هژم  یـسگم  لاب  رادـقم 
لهـس شباکترا  دوش ، یم  هدیزرمآ  کشا  هرطق  کی  اب  دشاب  دایز  هچ  ره  هک  یهانگ  تسا ، هدـش  جـیورت  تیـصعم  هانگ و  زا  احور 
فده مدرم  ات  هدرک  تسرد  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  تسایس  تسد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  عوضوم  نیا  منک ، یم  رکف  نم.تسا 

یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد.دنوشن  نارگمتس  تمحز  بابـسا  هدادن ، هار  دوخ  زغم  هب  ینیـسح  راکفا  و  هدرک ، مگ  ار  نیـسح  یلـصا 
زج دوب  شرانک  رد  یک  مالسلا  هیلع  نیسح 
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للع هرابرد  ثحب  درادـن ، ینیـسح  هزرابم  مایق و  تلع  زا  لاوس  باوج  هب  طابترا  هک  اـه  فرح  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  . 15 - 1
لعاف یلعاف  تلع  هشیمه  ییاغ  تلع  هک  تسا  نشور  نکل  تسا ، بترتم  نآ  رب  هک  يدـیاوف  جـیاتن و  هن  دوب  البرک  شیادـیپ  ماـیق و 

هیرگ و تاسلج و  نیا  داجیا  اهنت  ار  ینیـسح  مایق  هجیتن  رگا  نیاربانب  دنز ، یم  راک  ره  هب  مادـقا و  رب  یناسنا  ره  كرحم  ینعی  تسا ،
نیا اـم  رظن  هب  هک  یتروـص  رد  سب ، تسا و  هدوـب  ینعم  نیمه  یلع  نب  نیـسح  كرحم  ینعی  مینادـب ، يدازآ  تارب  نتفرگ  يراز و 

.لعاف لماع و  كرحم و  هن  تسا  يرهق  جیاتن  تسه  هک  يرادقم  نآ  جیاتن 
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اهرمش هک  یتسد  ای  هدرک ؟ لقن  ام  يارب  ار  تالمج  نیا  رمـش  ایآ.دونـشب  دهع  نامیپ و  نیا  هرابرد  ار  شترـضح  يوگتفگ  هک  رمش 
رسکی و هتفرگ  شتآ  زا  يدازآ  تارب  نیـسح  رب  هیرگ  اب  دوش  یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  .!؟ دنروآ یم  راک  يور  هدرک ، تسرد  ار 

مگ نآ  هرذ  لاقثم و  هک  ساسح  قیقد و  نانچ  یباسح  تسا ، باسح  شرس  ات  رـس  شنیرفآ  ناهج  .!؟ دش تشهب  دراو  باسح  نودب 
رمع کی  فارحنا ، رمع  کی   (1) دنرب ؟ یم  تشهب  هب  باسح  نودـب  یمدرم  و  دنـشخب ، یم  یهاک  هب  ار  یهوک  هنوگچ  دوش ، یمن 

باسح نتخیر و  یکشا  هرطق  دعب  و  ندش ، بکترم  تیصعم  هانگ و  روج  همه  و  ندرب ، مدرم  لام  ندروخ ، مدرم  قح  يرازآ ، مدرم 
بلاطم هلسلس  کی  اب  و  دننک ، دیمعت  ار  مدرم  هک  تسا  تیحیسم  مالسا  رگم  !!. دهد یمن  قفو  یباسح  چیه  اب  ندرک ، هیفصت  ار  همه 

اب زورما  تیحیسم  نوچمه  مالسا  مالسا  سدقم  نییآ  رگم  .!؟ دنـشخبب ار  نانآ  ياه  يراکبارخ  اهـشزغل و  مامت  ساسا ، یب  یفارخ و 
زیچان یغلبم  ربارب  رد  و  دنـشخبب ، ار  هانگ  نیرت  تخـس  یفارخ  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  يدارفا  هک  دنک  یم  یگدنز  اهناکد  رد و  نیا 

قیرط زا  تسا ، نشور  ساسح و  قیقد و  تداعس  تشهب و  هار  مالسا ، رد  .!؟ دنتسرفب تشهب  هب  ار  راکتیانج  نیرتگرزب 
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تایاور زا  یـضعب  رد  رگا  هدش ، هتفگ  نآ  ینعم  تقیقح و  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یلـصفم  ثحب  تمایق  رد  باسح  هلأسم  . 16 - 1
.نآ ندوبن  هن  تسا ، باسح  ندوب  نشور  روظنم  دنور ، یم  مهنج  ای  تشهب  هب  باسح  یب  یناسک  هک  تسا  هدش  رکذ  طوبرم 
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رفغتسا  » اب یلام  روما  تسین ، هللا » رفغتسا   » نتفگ ره  هبوت  مالسا ، رد.دیسر  ناوت  یمن  نادواج  تداعـس  هب  داد  غیج و  يراز و  هیرگ و 
یمن ناربـج  رافغتــسا  هـملک  اـب  نتخاــس ، هدــنورپ  نارگید  يارب  ندرب ، مدرم  قـح  ندروـخ ، فـقو  لاــم  دوـش ، یمن  تـسرد  هللا »
دیاب جح  لمع  تفرگ ، دـیاب  ار  اه  هزور  دـناوخ ، دـیاب  ار  اهزامن  ياضق  دوش ، یمن  حالـصا  هللا » رفغتـسا   » اب مه  يدابع  روما  !؟ ددرگ

هک تسیچ  هرخسم  فرح  نیا  هرخالاب  و.دشخبب  يرمث  نیسح  رب  هیرگ  نیسح و  ات  تخادرپ ، دیاب  ار  یهلا  بجاو  قوقح  داد ، ماجنا 
هک ییاهباوث  .!؟ دش هتـشک  هیرگ  يارب  نیـسح  و  دوش ، یم  هدیزرمآ  ناهانگ  همه  هیرگ ، اب  دنیوگ : یم  دـنا و  هدرک  مرگرـس  ار  مدرم 

تاـسلج قیوشت  جـیورت و  يارب  هکلب  تسا  مدرم  هبوت  دـیمعت و  هن  هدـش ، رکذ  هربـتعم  تاـیاور  رد  شناراـی  نیـسح و  رب  هیرگ  يارب 
، هدش انـشآ  ینیـسح  سدقم  یلاع و  ياهفده  هب  نآ  هیاس  رد  ات  تسا  هدنزومآ  زیگنا و  فسا  هعجاف  نیا  ندشن  شومارف  و  ینیـسح ،

تایاور نوچمه  دنک ، یمن  قیبطت  یلقع  یلک  روما  مالسا و  يداقتعا  لوصا  اب  هک  یتایاور  اما  و.ددرگ  جیورت  حیرشت و  مالسا  حور 
نیـسح هک  تسا  لوبق  لباق  ریغ  اسران و  باوج ، نیا  هصالخ  روطب  و.ددرگ  لیوأت  هیجوت و  دـیاب  امتح  دـشاب  ربتعم  رگا  اهاج ، رگید 

لماع كرحم و  ینعی  هدش ، هتشک  مدرم  ندش  یتشهب  ندرک و  هیرگ  يارب 
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ناراک هنگ  ندش  یتشهب  و  تسین ، وا  رد  يرگید  زیچ  يراز  هیرگ و  زج  هک  هدوب  تاسلج  نیا  داجیا  هزرابم ، مایق و  نیا  رب  شترضح 
مایق مدرم  ندش  یتشهب  يارب  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  تسرد  هدش ، دیهش  ربمغیپ  تما  يارب  شترضح  هک  تسا  حیحص  !. هار نیا  زا 
هدرک هیرگ  طقف  هک  یناسک  يارب  هن  اما  تسا ، تمایق  زور  عیفش  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  حیحص.يراز  هیرگ و  هار  زا  هن  اما  هدرک ،

، تسا هاجنلا  هنیفس  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  حیحص   . دنا (1) هدرک  نشور  يراگیس  هتخورفا و  نیسح  يازع  سلجم  يارب  یشتآ  ای 
ینامرفان رمع  کی  حون ، رـسپ  نوچ  هک  یناسک  يارب  هن  اـما  دنتـسه (2) ،  تاجن  یتشک  یگمه  ربمغیپ  نادناخ  هکلب  نیـسح  اهنت  هن 

مدرم هب  ار  تشهب  هار  اـت  دـش ، هتـشک  یلع  نب  نیـسح.دنراد  تاـجن  راـظتنا  ندوب  حوـن  رـسپ  ینیـسح و  هعیـش  مسا  هب  طـقف  هدرک و 
یم نایمنهج  اب  ینعی  نایدـیزی ، دـیزی و  اب  یلع  نب  نیـسح  دـهدب ، دای  مدرم  هب  ار  تداعـس  هار  اـت  هدـش  هتـشک  شترـضح  دزوماـیب ،
دوب نایمنهج  راک  هک  دـیزی  ياهراک  اب  یلع  نب  نیـسح  دـیگنج ، یم  نایمنهج  راک  هک  دـیزی  ياـهراک  اـب  یلع  نب  یـسح  دـیگنج ،

رامق يراوخبارش ، ات  دش  هتشک  شترضح  دوب ، فلاخم 
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.دننک هعجارم  نازیملا  ریسفت  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  تسا ، لصفم  طوسبم و  رایسب  هماع  هصاخ و  رظن  زا  تعافش  ثحب  . 17 - 1
اهنع فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون ، هنیفـس  لثمک  یتیب  لـها  لـثم  : » دومرف مرکا  لوسر  هک  يوبن  روهـشم  ثیدـح  قبط  . 18 - 2
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.دورب نیب  زا  نیملسم  لاملا  تیب  باسح  یب  ياهلیم  فیح و  اهیرگمتس ، يرازآ ، مدرم  يروخ ، مدرم  لام  یسنج ، تافارحنا  يزاب ،

نیسح مایق  لیلد 

نایب ار  یساسا  یلـصا و  باوج  دیاب  و  تسین ، ثحب  رکذ و  لباق  هک  هدش  هتفگ  مه  يرگید  بلاطم  هتـشذگ  شـسرپ  خساپ  رد  هتبلا 
و قـح ، نادرم  رظن  زا  نیملـسم  مالـسا و  یموـمع  عاـضوا.دومن  حیرــشت  ار  ینیــسح  هزراـبم  ماـیق و  یعقاو  لـماع  كرحم و  هدرک ،

یم ماجنا  ار  اهراک  نیرت  حیقو  هتفرگ ، دوخ  هب  ار  عضو  نیرتدب  یمالسا  همکاح  تئیه  دوب ، هدننک  تحاران  تخـس  لماک ، ياهناسنا 
، راوخبارـش زابرامق و  ناوج  کی  فرحنم ، ناسنا  کی  دوب ، مدرم  نیرتوخ  تشز  تقو ، هفیلخ  ینعی  همکاح ، تئیه  نیا  سیئر  داد ،

نیملـسملا هفیلخ  ار  دوخ  هتفرگ و  رارق  تئیه  نیا  سأر  رد  ایند ، ياهینارذگـشوخ  ایند و  لها  دـصرددص  راب و  دـنب و  یب  مدآ  کی 
مالسا یلک  روطب  و  تشادن ، يا  هدیقع  نیرتمک  یمالسا  تاسدقم  مالسا و  هب  تبسن  راکفا  رظن  زا  هک  یلکلا  زغم  کی  تسناد .! یم 

یم هک  یلکلا  زغم  نیا  .فرحنم  ناـسنا  نیا.دوـب  هدـمآ  راـک  يور  تسناد ، یم  يداـم  تموـکح  تنطلـس و  ار  یمالـسا  تفـالخ  و 
 . لزن (1) یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  : دیوگ
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یم بیقعت  ار  ردپ  ياهیبیرف  ماوع  هدز ، هیکت  شترضح  ياج  هب  درادن ، لوبق  ار  مالسا  ربمغیپ  هک  یمدآ.هدش  هتخانـش  نیملـسم  ربهر 
هدش هتفرگ  دارفا  زا  تیـصخش  لالقتـسا و  هدش ، فیعـضت  الماک  گنهرف  رکف و  دوب ، طوقـس  فرـش  رد  مدرم  یناسنا  یگدنز.درک 

طیحم کی  ناـقفخ ، بعر و  طـیحم  کـی  تشادـن ، دوجو  ینابنجرـس  هدـش ، هدـیبوک  تخـس  دوب ، يا  هطقن  ره  رد  سک  ره  تسا ،
، طلسم عاضوا  رب  اهناتسرهش  اهناتـسا و  مامت  رد  زکرم  نامرف  هب  يدام ، كانرطخ و  ياهناسنا  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  تشحو  تشهد و 

لاثما نیسح و  طیارـش ، نیا  رد.دندوب  دیزی  اب  قلخمه  وخمه و  رکفمه و  هاگتـسد ، هب  ناگتـسباو  الومعم.راوس  نیملـسم  شود  رب  و 
رـشن و هار  رد  هک  اهلد  نوخ  همه  نآ  اب  اهتنحم ، جـنر و  همه  نآ  اـب  مالـسا  هک  دـننیبب  دننیـشنب و  دننیـشنب !؟ مارآ  دـنناوت  یم  نیـسح 
رضاح و لسن  زا  رشب  دارفا  نارازه  نآ  لابند  هب  و  دنک ، یم  یط  ار  طوقس  هار  فرحنم  ناسنا  کی  تسد  هب  هدش ، هدروخ  شجیورت 

رگا.تسا تیانج  اهشنم  نیسح  نیسح و  رظن  زا  طیارش  نیا  رد  یشوماخ  توکس ، تسا  نکمم  ریغ  دنوش !؟ تخبدب  هارمگ و  هدنیآ 
تسا هانگ  ینیشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاچ  انیبان و  هک  يدید 
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هتکن کی 

، تشادن یگزات  شبارـش  دش و  یمن  كرت  شقوشعم  یم و  هدوب ، تافارحنا  نیا  ياراد  مه  تفالخ  زا  شیب  دیزی  هک  تسا  حـیحص 
کی نیمه  یلع  نب  نیسح  یلصا  كرحم  تسا ، هتکن  کی  نیمه  هب  طوبرم  اهدایرف  داد و  رثکا  هک  تساجنیا  ساسح  هتکن  کی  اما 

عوضوم کی  نیمه  رد  البرک  هنحص ي  شیادیپ  لماک  لیلد  و  تسا ، اجنیمه  ینیسح  هزرابم ي  مایق و  یساسا  لماع  تسا ، عوضوم 
هانگ هک  يراکهنگ  نایم  تسا  قرف  رایـسب  هچ.تسا  یمالـسا  تاررقم  تینوناق  ظفح  نوناق و  شزرا  هطقن ، کـی  نآ  و  تسا ، هتفهن 
اـضق هدـش و  طلـسم  نم  رب  یناسفن  تالیامت  دـیوگ : یم  تسا ، فارحنا  هاـنگ و  نم  لـمع  هک  مراد  لوبق  دـیوگ : یم  اـما  دـنک  یم 
ینعی هانگ  تسیچ ؟ اهفرح  نیا  دیوگ : یم  اما  دوش ، یم  فالخ  بکترم  هک  يراکهنگ  اب  ما ؛ هدش  راتفرگ  نونکا  هدرک و  تدـعاسم 
لمع هک  ینوناق  تسا و  باوث  منک  یم  نم  هچنآ  دـیوگ : یم  هکلب  هچ ، ینعی  هانگ  دـیوگ  یم  اـهنت  هن  دراد ؟ ینعم  هچ  فـالخ  هچ !

تداعـس و هب  هلیـسو  نیرت  مهم  هار و  نیرتـکیدزن  هکلب  باوـث  نم  لـمع  اـهنت  هن  تسا ، طـلغ  یمیدـق و  هنهک و  دـناد  یم  هاـنگ  ارم 
فیح و باسح  یب  ار  لاملا  تیب  تشاد ، یـسنج  تافارحنا  درک ، یم  رامق  دروخ ، یم  بارـش  زور  نآ  رگا  دـیزی.تسا  یتخبـشوخ 

دوب هیواعم  یمشچ  رون  مان  هب  دراد ، یگتسب  هیواعم  هاگتسد  هب  هک  دوب  يداع  ناملسم  کی  مان  هب  دومن ، یم  لیم 
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زا نیناوق  مارتحا  دش و  یم  هتخانش  یفالخ  ياهراک  وا  ياهراک  مدرم  رظن  زا  ینعی  درک ؛ یم  هدافتسا  ءوس  رثکادح  ردپ  رابرد  زا  هک 
ربهر و  ربمغیپ ، نیـشناج  مان  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  اهراک  نامه  دـهاوخ  یم  هفیلخ  کی  مان  هب  زورما  اما   . دوب (1) ظوفحم  ینوناـق  رظن 
لوا صخش  رگا.تفالخ  رابرد  رد  مهنآ  دشاب ، هتشاد  رامق  هسلج ي  شناتـسود  اب  دنک ، نهپ  بارـش  هرفـس ي  دهاوخ  یم  نیملـسم 
دیزی رگا  تسا ، نشور  نارگید  فیلکت  دنزب ، اپ  تشپ  یمالسا  تاسدقم  هب  اراکشآ  نیملسم ، ربهر  هفیلخ و  مان  هب  یمالسا  تکلمم 
تـشز نیا  ياراد  تکلمم  نارـس  گا.تسا  مولعم  اهیرادنامرف  اهیرادناتـسا و  فیلکت  دروایب ، دوجو  هب  ار  اه  هنحـص  نیا  رابرد ، رد 

یتفلاـخم درذـگب و  نآ  رب  یتدـم  دوش و  ماـجنا  تروص  نیا  هب  اـهراک  نیا  رگا  هرخـألاب ، و  .؟ تسیچ مدرم  فیلکت  دنـشاب ! اـهیراک 
، هتفر نیب  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  تموکح  نارس  ياه  هتساوخ  لابند  یمالسا  تاسدقم  و  هدرک ، ادیپ  ینوناق  شزرا  مک  مک  دوشن ،

رگا مالسلا » مالسالا  یلعف  : » شترضح هدومرف ي  هب  هجیتن  ددرگ و  یم  نیشناج  یمالـسا  نیناوق  مالـسا و  مان  هب  اهنآ  راتفر  رادرک و 
رگید تسا  نینچ 
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رد نانآ ، تیاضر  بلج  تکلمم و  نارـس  ياهراک  حیحـصت  يارب  هک  تسا  تیحیـسم  مالـسا ، رگم.دناوخ  دـیاب  ار  مالـسا  هحتاف ي 
هزور دنچ  یگدنز  يارب  هک  دندوب  وا  فرحنم  ناربهر  تیحیسم و  نآ.دننک  ور  ریز و  ار  یهلا  نیناوق  هدرب ، تسد  ینامسآ  ياهباتک 

ات دنداد  تبـسن  ادخ  ناربمغیپ  ءایبنا و  هب  ار  نآ  لاثما  يزاب و  قشع  يراوخبارـش و  اورپ  نودـب  اهرابرد  رد  روز  رز و  بلج  ایند و  ي 
کی لمع.دـنهد  ناشن  نید  هب  دـنبیاپ  تافارحنا  نیا  نتـشاد  اب  ار  اهنآ  هدرک ، حیحـصت  ار  دوخ  نامز  ناهاشداپ  نیطالـس و  ياهراک 
نارس زا  يوریپ  هب  مدرم  یتقو  دوش ، یم  هتخانـش  یمالـسا  حیحـص  لمع  کی  مدرم  رظن  زا  تفالخ ، هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  هفیلخ و 

اب ینعی  یهلا  ملسم  سیماون  اب  دنهاوخب  و  دنوشب ، یعطق  تافارحنا  هنوگ  نیا  بکترم  دیزی ، زا  يوریپ  هب  تکلمم  نارـس  و  تکلمم ،
زج دراد ؟ مه  يرگید  هار  طوقس  هار  زج  .!؟ دور یم  اجک  یمالسا  سیماون  مالـسا و  دننک ، يزاب  بیترت  نیا  هب  مالـسا  یعطق  ماکحا 

مالسا و دننیبب  دننیشنب و  دننیشنب ؟ دنناوت  یم  نیسح  لاثما  نیسح و  طیارش  نیا  رد  .!؟ دورب دناوت  یم  مه  يرگید  هار  هب  یتسین ، هب  ور 
زار زمر و  تسا  نیا.هزرابم  هب  عورـش  زج  تسین  یهار  مایق ، زج  تسین  يا  هراچ  هللااب ! ذوعن  دـننک !؟ یم  یط  ار  طوقـس  هار  نیملـسم 

مایق مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  سب ، ینیسح و  مایق 
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نب نیسح  دنامب ، ظوفحم  نوصم و  یمالسا  نیناوق  ات  درک  هزرابم  شترـضح  دشخب ، تاجن  طوقـس  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  ات  درک 
یلاکشا مالسا  رد  سنج  تافارحنا  دنیوگن  ات  تسا ، زیاج  مالسا  رد  يزاب  رامق  يراوخبارش و  دنیوگن  ات  درک  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع 

کی زور  ره  ات  درک  مایق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح.درکن  تفلاخم  سکچیه  داد و  یم  ماجنا  تقو  هفیلخ ي  هک  لیلد  نیدب  درادن 
ایند هب  ات  درک  مایق  یلع  نب  نیـسح.دنک  ور  ریز و  ار  ادخ  نید  هدرک ، يزاب  یمالـسا  تاررقم  اب  دوخ  تالیامت  قبط  دهاوخن  يربهر 
ایند هب  ات  درک  مایق  یلع  نب  نیـسح.دنرادن  یمالـسا  هعماج ي  رب  تموکح  قح  دنتـسین  دنبیاپ  یمالـسا  نیناوق  هب  هک  یناسک  دیوگب :

هب دـیاب  دـصرددص  دـناد ، یم  نیملـسم  مکاح  میعز و  ار  دوخ  هک  یناسنا  کی  اوشیپ ، هفیلخ و  کـی  یمالـسا ، ربهر  کـی  دـیوگب :
.دشاب دنبیاپ  یمالسا  تاسدقم  ماکحا و 

رسپ ردپ و  تموکح  توافت 

سپ طوقس  رطخ  و  هدش ، دیدش  هیواعم  نامز  زا  نیملسم  مالسا و  يارب  تافارحنا  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  یـساسا  شـسرپ  کی  اجنیا 
يدهعیلو هلئـسم  هک  یتقو  زا  اصوصخم  دـندش ، هجوتم  دارفا  همه  هک  ییاج  ات  دـیدرگ  نشور  الماک  بلاط  یبا  نب  یلع  تداهـش  زا 

.تفرگ یم  ماجنا  يروتاتکید  ياهتروص  هب  هیواعم  یفارحنا  دنت و  ياهراک  و  دش ، حرطم  دیزی 
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، درک توکس  اهزور  نآ  رد  یلع  نب  نیسح  ارچ  دوب ، راکشآ  الماک  هیواعم  تموکح  ریخا  لاس  هد  رد  یمالسا  ماکحا  طوقـس  رطخ 
مایق و لیلد  هرخألاب  و  .!؟ دادـن ناـشن  یتفلاـخم  نیرتمک  یلع  نب  نیـسح  شردارب  تداهـش  زا  دـعب  دـمآ ، راـنک  هیواـعم  تموکح  اـب 
و هدوبن ، دیزی  نامز  زا  رتهب  یلیخ  نیملسم  مالسا و  یمومع  عاضوا  مه  زور  نآ  و  هتشاد ، دوجو  مه  هیواعم  نامز  رد  نیسح  كرحم 

يزاب نیملسم  مالسا و  اب  هتشاد و  فارحنا  يزکرم  هطقن ي  کی  زا  نایفسوبا ، نارسپ  هیما ، هداوناخ  اساسا  و  دوب ، یکی  ود  ره  همانرب 
هب هجوت  اـب  .؟ درک یم  یگدـنز  زیرم  راد و  جـک  وا  تموکح  نارود  رد  دـیگنجن و  هیواـعم  اـب  یلع  نب  نیـسح  ارچ  سپ.دـندرک  یم 
دنچ هب  طـقف  مینک ، یمن  رارکت  رگید  و  دوش ، یم  مولعم  مه  لاؤـس  نیا  باوـج  دـش  هتفگ  اـهناسنا  هماـنرب ي  لـصف  رد  هک  یبلاـطم 

اب يزکرم  رظن  زا  مه  هیواـعم ، تموـکح  هاگتـسد  : مینک یم  هراـشا  دزاـس  یم  نـشور  ار  تموـکح  ود  نـیا  ناـیم  قرف  هـک  عوـضوم 
و هبرجت ، اب  و  رادمتـسایس ، و  بیرف ، ماوع  درم  کی  هیواعم.اهنادرگراک  نایفارطا و  رظن  زا  مه  دراد ، تواـفت  ـالماک  دـیزی  تموکح 
هک تسا  ینارذگـشوخ  و  هبرجت ، یب  و  ماخ ، ناوج  کی  دـیزی  اما  تسا ، يرادـکلم  کلم و  راـک  رد  یناوارف  یناوارف  قباوس  ياراد 

دندوب یمدرم  اهصاع ، نب  ورمع  دننام  هیواعم  نایفارطا.دهاوخ  یم  شبارـش  رعـش و  قوشعم و  یم و  يارب  مه  ار  تموکح  تسایر و 
هقباس و اب 
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يراد هگن  يارب  و  هتشادن ، هیواعم  دوخ  زا  یمک  تسد  ناشیرایسب  هدش و  هتخپ  الماک  هتـشذگ ، یـسایس  ياهناروک  رد  هک  راد  هشیر 
، تشادـن دوـجو  صاخــشا  زا  یکی  مـه  هنوـمن  يارب  یتـح  دـیزی  فارطا  رد  اما.دـندرک  یم  هدافتــسا  يا  هـشقن  ره  زا  دوـخ  ياـیند 
، تقوـلا نـبا  سولپاــچ و  قـلمتم ، هاوـخ ، تموـکح  بـلط ، تساــیر  وا ، زا  رت  ماــخ  یمدرم  مـه  دــیزی  تموــکح  ياــهنادرگراک 

یـضار ینوگانوگ  روص  هب  ار  دارفا  و  درک ، یم  شخپ  دوخ  تموکح  يرادهگن  يرارقرب و  يارب  هیواعم  هک  یناوارف  ياهلوپ.دـندوب 
دنور یمن  دیزی  راب  ریز  و  هداد ، هیواعم  ياه  هتـساوخ  راب  ریز  نت  هک  ار  یناسک  دنک و  جرخ  دناوت  یمن  دیزی  رگید  تشاد ، یم  هگن 
يارب هیواعم  ریخا  ياهلاس  ياهیروتاتکید  رثا  رد  هک  دوب  يراظتنا  تلاح  یمومع و  یگتـسخ  کـی  همه ، زا  رتمهم.درادـهگن  یـضار 

نوگژاو میژر  نیا  دوش  یم  یک  ایادخ  دندوب ، هدش  هتـسخ  همه  هدمآ ، هوتـس  هب  مک  مک  عامتجا  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  هدوت ي 
يارب هیواـعم  یگدـنز  ناـمز  رد  هک  تسا  حیحـص  میوـش !؟ تـحار  هیواـعم  هنارـسدوخ ي  تموـکح  اـهیروتاتکید و  رـش  زا  هدـش ،
دندرک تعیب  هفوک  رد  ینیسح  هدنیامن ي  ملسم  اب  هک  یناسک  ادعت.دوب  هزینرـس  راشف  سرت و  زا  اما  میدرک ، تقفاوم  دیزی  يدهعیلو 

لابقتـسا هفوک ، هنیدم و  رادـنامرف  ياهیراگنا  لهـس  تسا ، یمومع  یتیاضران  نیا  لیلد  دنتـشادن ، اورپ  دـیزی  يرادا  تالیکـشت  زا  و 
، تسا یتیاضران  نیا  لیلد  ...و ، رادنامرف  صخش  یتح  ینیسح  مدقم  زا  هکم  رد  تاقبط  مومع  ندرک 
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ار طیارـش  رگید ، هتکن ي  اهدـص  اهنیا.تسا و  یتیاضران  نیا  لیلد  دـیناوخ ، یم  هدـنیآ  رد  هک  دایز  نبا  هب  هنیدـم  رادـنامرف  هماـن ي 
هدومرف ي نتم  ثحب ، نیا  نایاپ  رد.درک  لیدـبت  دـیزی  اب  هزراـبم  گـنج و  هب  هیواـعم  تموکح  رد  ار  ینیـسح  توکـس  هداد و  رییغت 

رگا دـیامرف : یم  ءایبنالا  هیزنت  باـتک  بحاـص  راوگرزب  دیـس.مینک  یم  همجرت  هصـالخ  روطب  ار  یـسلجم  موحرم  هیرظن ي  و  دـیس ،
رب دـیزی  رباـج  هاگتـسد  هک  یتروص  رد  تفگ ، كرت  هفوک  دـصق  هب  ار  هکم  هچب ، نز و  اـب  یلع  نب  نیـسح  هنوـگچ  دـیوگب : یـسک 

فالخرب یلع  نب  نیـسح  هنوگچ  .؟ دوب هدـید  ردارب  ردـپ و  هرابرد ي  هفوک  مدرم  شور  قالخا و  شترـضح  و  دوب ، طلـسم  عاـضوا 
نبا و  هدرک ، تحیـصن  ار  شترـضح  هتـسنادن  حالـص  ار  ترفاسم  نیا  همه  هک  یتروص  رد  درک ، یم  رکف  شیاقفر  ناتـسود و  مامت 

تداهش ربخ  هکنآ  اب  درک  بیقعت  ار  هفوک  هار  یلع  نب  نیسح  هنوگچ  .؟ دندرک دزـشوگ  ار  تداهـش  رطخ  احیرـص  رمع  نبا  سابع و 
رکشل نآ  لباقم  رد  يدودعم ، ناتسود  اب  درک  تقفاوم  شترـضح  هنوگچ  .؟ تسناد ار  هفوک  ریخا  بالقنا  نایرج  هدینـش و  ار  ملـسم 

ات درکن  تقفاوم  دش ، البرک  رد  هک  دیزی ، اب  تعیب  نانآ و  داهنشیپ  اب  شترـضح  ارچ  .؟ دگنجب دندش  یم  کمک  زکرم  زا  هک  یهوبنا 
ماـما شردارب  هک  یتروص  رد  تخادـنا ؟ هکلهت  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  تهج  یب  هدوـمن ، ظـفح  ار  شناـیهارمه  دوـخ و  ناـج 

مالسلا هیلع  نسح 
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دنک ادیپ  نانیمطا  تقو  ره  ماما ، یلک ، روطب  تفگ : دیاب  اهارچ  نیا  باوج  رد  .!؟ دمآ رانک  هیوعم  اب  و  هدرک ، حلـص  رتمک  روذحم  اب 
اب هچرگ  دـنک ، مایق  دـیاب  امتح  دـهد ، ماـجنا  دراد  هدـهع  هب  هک  ار  یفیلاـکت  هدیـسر و  دوخ  قح  هب  دـناوت  یم  هزراـبم  ماـیق و  اـب  هک 

، تشون همان  اه  یفوک  هب  هن  و  تفرگ ، شیپ  ار  هفوک  هار  اءادتبا  دوخ  هن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح.دوش  وربور  ینیگنـس  تالکـشم 
هیلع نسح  ماما  حلـص  زا  دـعب  اصوصخم  هتـشون ، شترـضح  هب  ییاه  هماـن  مه  هیواـعم  تاـیح  ناـمز  رد  هفوک  ءارق  و  فارـشا ، هکلب 
نامه شردارب  تداهـش  زا  دـعب  دومرف ، یم  موقرم  یمزال  ياهباوج  ترـضح  دـندرک و  یم  ثحب  يرگید  ياـهقطنم  اـب  هک  مالـسلا 

نوچ تخاس ، یم  راودیما  هدومرف و  هدعو  يرتنـشور  هدنیآ ي  هب  ار  نانآ  شترـضح  دنتـشون و  يرتدـیدش  ياه  همان  اه  تیـصخش 
اهترابع و  رتشیب ، اه  هدنـسیون  و  رارکت ، اه  هماـن  هیواـعم  گرم  زا  دـعب.تشاد  دوجو  یبیجع  قاـنتخا  تخـس و  رایـسب  هیواـعم  ناـمز 

عضو.تسناد دوخ  ینیع  بجاو  فیلکت  ار  تباجا  هدرک و  ادیپ  نانیمطا  شترضح  هک  دندرک  رارکت  رارـصا و  ردقنآ  هدش ، رتدیدش 
راک دـیایب و  دوجو  هب  فالتخا  نیا  اه  یفوک  نیب  رد  هک  داد  یمن  لامتحا  زگره  شترـضح  هک  دوب  نانچ  یمومع  عاضوا  و  اه ، همان 

.؟ دندرک تعیب  امسر  یلاها  تیرثکا  دش ، هفوک  دراو  ملسم  یتقو  هک  تسین  رگم.دشکب  اهاجنیا  هب 

79 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخیر وا  رورت  هشقن ي  روعا  نب  کیرـش  تدایع  هسلج ي  رد  دز ، یتامادقا  هب  تسد  دـمآ و  هفوک  هب  دایز  نبا  یتقو  هک  تسین  رگم 
نودـب شترـضح  دـش و  یم  مامت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  عفن  هب  راک  دـیدرت  نودـب  دوب ، هتـشک  ار  داـیز  نبا  اـجنآ  ملـسم  رگا  و  .؟ دـش

اب ارهاظ  هک  مه  یناسک  و  عمج ، شرود  دـندوب  راک  کمک  رای و  وا  اـب  اـبلق  هک  یمدرم  ماـمت  و  هفوک ، دراو  يروذـحم  نیرتکچوک 
: لاـق ص )  ) یبـنلا نا  و  کـتف ، کـلذ  : » تفگ باوج  رد  و  درکن ، تقفاوـم  ملـسم  هتبلا.دنتـسویپ  یم  وا  هب  اـمتح  دـندوب  شنانمـشد 

ادیپ عالطا  یتقو  ملـسم  هک  تسین  رگم.ددنب  یم  ار  هلیح  ياهرد  نامیا  هدومرف : ادـخ  لوسر  و  تسا ، هلیح  نیا  کتفلا » دـیق  نامیالا 
، سرت زا  دایز  نبا  هک  ییاج  ات  دنداد ، رارق  هرصاحم  رد  ار  هرامالاراد  هداد و  یمومع  جیسب  هداتفا ، دایز  نبا  سبح  رد  یناه  هک  درک 
اب هتخاـس و  قرفتم  ار  مدرم  دـناوخ ) دـیهاوخ  هچناـنچ   ) يو یناطیـش  ياـه  هشقن  دـعب  و  هداـتفا ، تشحو  هب  ـالماک  هتـسب و  ار  اـهرد 

نیسح اب  تیقفوم  رهاظ  بسح  هب  هک  دوش  مولعم  ات  میدرک  هراشا  بلاطم  نیا  هب  ام.دش  هچنآ  دش  و  تفر ، دجـسم  هب  یمک  تیعمج 
هب یهتنم  هک  تروص  نیا  هب  تسکـش  اما.دـمآ  یم  رظن  هب  ملـسم  قارع  رد  دـیزی  تسکـش  ترـضح و  يزوریپ  و  هدوب ، مالـسلا  هیلع 

شترـضح دیـشک  اـجنآ  هب  راـک  نوچ  و  درک ، یم  هولج  فداـصت  قاـفتا و  تروص  هب  و  دـیعب ، رایـسب  دوـش  شناراـی  وا و  تداـهش 
اهنآ یلو  دیآرد  تملاسم  هار  زا  ددرگرب و  تساوخ 
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تداهـش هب  لین  يارب  طیارـش  نیا  رد  مه  شباحـصا  وا و  هتبلا.دش  هدیـشک  اهاجنآ  هب  راک  ات  دندش ، لئاح  وا  نیب  دندرکن و  تقفاوم 
یف عقوتی  هیف و  عمطی  اذـه  لـثم  و  دـندرک ، ربص  مالـسا ) ندرک  هدـنز  دـیزی و  تسکـش  يارب  دوب  نکمم  هار  نیرخآ  اـم  رظن  هب  هک  )

ات هدرک و  هزرابم  هب  عورـش  هدـید  ار  تیقفوم  مئـالع  راـثآ و  یتقو  ود  ره  دوب ، یکی  ردارب  ود  نیا  هماـنرب ي  نیاربانب.هدـشلا ، لاوحا 
فرـصنم هتـشگرب و  دش  راکـشآ  نارگید  ریوزت  هلیح و  درک و  هولج  سکع  هب  نایرج  نوچ  و  دـنتفر ، شیپ  تشاد  ناکما  هک  اجنآ 

نیا رد  شترـضح  ات  درکن ، تقفاوم  وا  اب  هجو  چیه  هب  دراذگ و  هرـصاحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ، بیقر یهتنم ، دندش ؛
کی ره  همئا  هک  میتسناد  هتشذگ  ياهفرح  زا  دیامرف : یم  دوخ  دنک  یم  لقن  ار  تمسق  نیا  هکنآ  زا  دعب  هر )  ) یسلجم.دش دیهش  هار 

دوخ زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دـنموصعم و  اـهنآ  و  دـننک ، یم  لـمع  دوش  یم  نیعم  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يا  هماـنرب  قبط 
هتفرگ و داقتنا  داب  هب  ار  ناتـسرپ  تب  نایادخ  و  دنگنجب ، رفن  رازه  اهدص  اب  هنت  کی  دندش  یم  رومأم  ناربمغیپ  هک  تسین  رگم.ریگم 

یمن یقاب  یـضارتعا  ياج  سپ  دنـشاب ! رباص  دـیآ  یم  شیپ  هک  یتالکـشم  تامحز و  مامت  رب  دـننک و  تفلاخم  اهنآ  مسر  هار و  اـب 
ار دوخ  شترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  ینک ، لمأت  تقد و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  راک  نایرج  رد  رگا  لاح  نیع  رد  یلو.دـنام 

اب هدرک و  شدج  نید  يادف 
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وا رگا.درک  تباث  زور  مالـسا  يایند  هب  ار  رگمتـس  ناربهر  نیا  هقدنز ي  رفک و  هدـنازرل و  ار  هیما  ینب  تلود  ياه  هیاپ  تداهـش  نیا 
امسر عوضوم  هتشگ و  لامیاپ  تیاده  راثآ  ناریو و  ینید  ناکرا  مک  مک  هدش و  رتمکحم  اهنآ  تنطلس  درک  یم  توکس  ای  تقفاوم 

یـسلجم موحرم.دراد  دیزی  زیاج  هاگتـسد  هیما و  ینب  هک  تسا  نیمه  مالـسا  دندرک  یم  نامگ  هک  ییاج  ات  دش ، یم  هبتـشم  مدرم  رب 
زا دوشن ، هتشک  اجنآ  ات  تفر  نوریب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دیتسناد  امش  : دهد یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  ياه  هدومرف 

يرـس روتـسد  دـیآ و  یم  هکم  هب  ماش  زا  جاحلا  ریما  ناونع  هب  صاع  نب  دعـس  نب  رمع  دـنتفگ : شترـضح  هب  نوچ  تفر  نوریب  هکم 
هک تسین  رگم.دـناسرب  لـتق  هب  اـی  ریگتـسد و  ار  امـش  دـشاب  هک  تمیق  ره  هب  هدـش  هدراذـگ  شراـیتخا  رد  هک  یتـیعمج  اـب  هک  دراد 
ره هک  متـسه  یعـضو  رد  نم  ردارب ! دومرف : درک  یم  عنم  هفوک  هب  رفـس  زا  ار  وا  هک  هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  باوـج  رد  ترـضح 

اهنآ اـب  شترـضح  رگا  هک  تسا  نشور  رایـسب.دنریگ  یمن  مارآ  دزیرن  ارم  نوخ  اـت  دیـشک و  دـنهاوخ  نوریب  ارم  موـش  ناـهنپ  اـجک 
رد تشک ، ار  نیسح  دیاب  دیوگ : یم  هنیدم  رادنامرف  هب  ناورم  دینیبب  امش  دنتـشاذگ ، یمن  دازآ  ار  وا  درک  یم  مه  تعیب  ای  تملاسم 
وا هرابرد ي  ات  دوش  ام  میلـست  دینک  داهنـشیپ  نیـسح  هب  دیوگ : یم  دایز  نبا  دـینیبب  دـندوب ، هدرکن  تعیب  داهنـشیپ  زونه  هک  یتروص 

ناما ار  لیقع  نب  ملسم  شنارادفرط ، دایز و  نبا  دینیبب  میریگب ، میمصت 
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تـشز همه  نآ  اب  هک  هیواعم  فالخرب.درادن  ینعم  هجو  چـیه  هب  شترـضح  ندـش  میلـست  عضو  نیا  اب  دنتـشک ، ار  وا  دـعب  دـنداد و 
هدـش و یمومع  ینارگن  بجوم  اراکـشآ  دارفا  نیا  نتـشک  هک  تسناد  یم  بیرف ، ماوع  ناطیـش  رابدرب ، كریز و  دوب  يدرم  ییوخ ،
، دومن حلـص  نسح  ماما  اب  درک ، یم  ارادم  رهاظ  رد  تهج  نیمهب.دورب  نیب  زا  شتـسایر  تموکح و  هدرک  جورخ  وا  رب  تسا  نکمم 

نایاپ ) .تفر دهاوخ  داب  رب  تتنطلس  هک  يوش  نیسح  ضرعتم  ادابم  تفگ : یم  دیزی  شرـسپ  هب.درکن  مازلا  امـسر  ار  یلع  نب  نیـسح 
هیلع یلع  نب  نیسح  دینیبب  دینک و  تواضق  دوخ  امش  الاح  یمارگ ! هدنناوخ ي  (. هللاامهمحر یـسلجم  دیـس و  ياه  هتـشون  همجرت ي 

زا ات  دش  هتـشک  وا  دیدرگ ، دیهـش  هار  نیا  رد  درک و  مایق  ادخ  نید  ظفح  يارب  وا  دش ؟ هتـشک  هچ  يارب  درک ؟ مایق  هچ  يارب  مالـسلا 
زا يریگولج  يارب  دـید و  رطخ  رد  ار  یهلا  سیماون  ادـخ و  نید  وا  دوش ، يریگولج  اهـشنمدیزی  دـیزی و  ياهیراکبارخ  تافارحنا و 

یـساسا لیلد  یلـصا و  تلع  هک  الاح.دش  راک  دراو  دـشاب  شخب  هجیتن  تروص  ره  رد  هک  یقیقد  هبـساحم ي  اب  وا.درک  مایق  طوقس 
.مینک یم  بیقعت  مایق  نیا  رد  ار  ینیسح  همانرب ي  هدش  هزرابم  نایرج  یصا  دراو  دش ، نشور  ینیسح  هزرابم ي  مایق و 
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دوش یم  عورش  ینیسح  مایق 

، دمآ راک  رـس  يدـهعیلو  مکح  هب  دـیزی  شرـسپ  تفر ، هیواعم  دـش و  ماجنا  هک  هیواعم  تموکح  تبثم  لمع  نیرخآ  میتفگ  هچنانچ 
دنمجرا ماقم  کی  رد  ار  دوخ  هدمآ  راک  رـس  زورما  هدیـشکن  یتمحز  نیرتمک  تسایر  تموکح و  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناوج  کی 

رد مارآ  عیـسو و  يروشک  ناوارف ، یلاملا  تیب  زهجم ، یـشترا.دنیب  یم  شوگ  هب  هقلح  ناـمالغ  نوچ  شفارطا  رد  ار  یمدرم  هدـید ،
لاس بجر  هام  رد  هک  دوب  يا  همان  دـش  ماجنا  دـیزی  تموکح  رد  هک  یتبثم  لمع  نیلوا.تفرگ  رارق  هبرجت  یب  ماخ و  یناوج  راـیتخا 
دوب هدش  هداد  روتسد  دیزی ، ندمآ  راک  رس  و  هیواعم ، گرم  مالعا  زا  سپ  همان  نیا  رد  دش ، هتـشون  هنیدم  هب  يرجه  تشه  تصش و 

، هبتع نب  دیلو.دریگب  تقفاوم  يأر  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اصوصخم  نیفلاخم ، زا  و  هتفرگ ، تعیب  راب  نیمود  يارب  مدرم  زا  هک 
هدـش نیعم  نتفرگ  تعیب  عوضوم  رد  يو  يارب  هک  یفیلکت  و  هیواـعم ، گرم  ربخ  ناوارف ، مارتـحا  توعد و  زا  سپ  هنیدـم  رادـنامرف 

انا هللا و : » دومرف هیواعم  گرم  عوضوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .؟ تسیچ ناتبانج  رظن  دیسرپ : هدناسر و  نیسح  ضرع  هب  دوب ،
رد هن  دوش  یم  ماـجنا  یمومع  عماـجم  رد  مدرم و  روضح  رد  ـالومعم  اـهتعیب  عون  نیا  دوـمرف : تعیب  هراـبرد ي  و  نوـعجار ،» هیلا  اـنا 

نیا یصوصخ ، هسلج ي 
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نیسح زا  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  دیلو  حالـص  هکنآ  رب  ینبم  تفگ  يا  هلمج  دوب ، رـضاح  اجنآ  هک  ناورم.دش  دنلب  اج  زا  دومرفب و 
نم نتشک  هرابرد ي  هک  دینآ  زا  رتکچوک  تریما  و  وت ، دومرف : هدز ، شاخرپ  وا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح...هنرو  دریگب ، تعیب 

زا شترضح   . دش (1) نوریب  يرادـنامرف  نامتخاس  زا  دومرفب و  نیا  .ینک  یم  راکـشآ  ار  تنیط  نطاب و  هکنآ  زج  دـیریگب ، میمـصت 
هرابرد ي هدروآ ، يور  وا  هب  هشیدنا  رکف و  ایند  کی  دش ، عطق  شیادـص  رـس و  یب  مارآ و  یگدـنز  همانرب  دـمآ و  نوریب  هرامالاراد 
هفایق ي زا  اما  دمآ ، هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح.دشیدنا  یم  طیارـش  ندـش  ضوع  و  تموکح ، رییغت  اب  دوخ  ینونک  هفیظو 

نآ هب  سک  ره  دـمآ ، یم  نوریب  هناـخ  زا.دـنک  یم  رکف  يرگید  ياـیند  هـب  و  تحاراـن ، تخـس  هـک  دـش  یم  هدـناوخ  ترـضح  نآ 
شدج مرح.هتشاد  لوغشم  ار  نیسح  یساسح  عوضوم  تسین ، یلبق  هفایق  هفایق ، نیا  دش ، یم  هجوتم  هاگن  کی  اب  دیسر ، یم  ترضح 

نیا تسا ! نوگرگد  ینیسح  عضو  اما  دیوگ ، یم  نخس  شدج  اب  دناوخ  یم  ترایز  هتسشن ، دندید  یم  مدرم  دمآ ، یم  ادخ  ربمغیپ 
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يداع عضو  میدـید ، یم  هتـشذگ  رد  هک  ینیـسح  دـش ، یم  هدـید  شدـج  ربق  رانک  رگید  ياهزور  هک  تسا  ینیـسح  زا  ریغ  نیـسح 
، دراب یم  ترضح  نآ  تروص  رـس و  زا  یتحاران ، رثأت و  هودنا ، مغ و  زورما ، اما  دوب ، مولعم  شرطاخ  شمارآ  شیب  مک و  و  تشاد ،
، يو اـب  نتفگ  نخـس  و  درک ، یم  رثأـتم  ار  یمدآ  ینیـسح ، يامیـس  هب  ندرک  هاگن.دـنک  یم  رکف  يرگید  ياـیند  هب  هک  تسا  مولعم 

ادص نت  زا  اما  هللادـمحلا ، دومرف : یم  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  هللا ! لوسر  نبای  دـنتفگ : یم  ترـضح  هب.تخادـنا  یم  هیرگ  هب  ار  ناسنا 
مولعم اما  تسین ؛ يا  هزات  چیه  دومرف : یم  دیراد ؟ يا  هزات  هچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  ناج ! نیـسح  تسا ، تحاران  یلیخ  دوب  مولعم 

، دنک حیرـشت  مدرم  نیا  يارب  دناوت  یمن  ار  دوخ  فده  دشابن ؟ تحاران  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ارچ  دراد ، هزات  زا  رت  هزات  دوب 
یم راشف  ار  شبلق  لد و  ینتفگان  ياهزار  هک  تسا  مولعم  دراد  شتحاران  ینورد  تیلوئسم  ساسحا  دنزب ، دناوت  یمن  ار  دوخ  فرح 

و هیواعم ، نتفر  اب  ایآ  دنک : یم  رکف  دوخ  اب  نیسح.دراد  لوغشم  ار  شزغم  رکف و  ساسح  مهم و  تاعوضوم  هک  تسا  نشور  دهد ،
هیواعم نیگنن  و  هایس ، همانرب ي  نامه  دیزی ، دیدج  تلود  همانرب ي  ایآ  .؟ دوش یم  هچ  نیملسم  مالسا و  عاضوا  دیزی ، ندمآ  راک  رس 

.؟ دشاب هتشاد  ار  هنارسدوخ  و  روآ ، مرش  ياهیروتاتکید  نامه  دهاوخ  یم  مه  دیزی  ایآ  تسا .!؟
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تفالخ ماقم  لاغـشا  اب  ایآ  .؟ دـنک بیقعت  ار  شردـپ  تایح  نامز  ياهیراکتـشز  ناـمه  دـهاوخ  یم  مه  تفـالخ  زا  دـعب  دـیزی ، اـیآ 
و لقاع ، و  هدیمهف ، درم  کی  وا  ای  .؟ دـیوگن كرت  ار  یـسنج  تافارحنا  و  اه ، يراوخ  بارـش  و  اه ، يزابرامق  دـهاوخ  یم  یمالـسا ،

يارب و  هتـشاذگ ، رانک  ار  يروتاتکید  دوخ ، تنطلـس  ندرک  راد  هشیر  و  ردـپ ، تموکح  تافارحنا  ناربج  يارب  هک  تسا ، ینادراـک 
رانک ار  یلبق  ياهیراکتـشز  تسه ، مه  دوخ  يایند  يارب  رگا  و  هدز ، یتارهاظت  هلـسلس  کـی  هب  تسد  مدرم  هدوت ي  تیاـضر  بلج 

، مناد یم  نم  هک  ردقنآ  .؟ دوب دهاوخ  ردپ  زا  رت  بیرف  ماوع  هداد و  ناشن  هقالع  یمالسا  تاسدقم  و  مالسا ، هب  تبسن  هدراذگ و  یم 
شتاقوا رتشیب  هک  وا  تسین ، شیب  يا  هبرجت  یب  و  ماخ ، ناوج  کی  دـیزی  دـنناد ، یم  تکلمم  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  هکلب  نم  اهنت  هن 

هقالع.دشاب دناوت  یمن  رادمتسایس ، و  نادراک ، كریز و  هدرب ، رس  هب  ییابیز  ياه  هراتس  و  نادنمرنه ، رانک  رد  ماش ، ياهقالیی  رد  ار 
نامز رد  وا  درادرب ، تسد  دـناوت  یمن  اه  یگداس  نیا  هب  هک  تسا  ردـقنآ  دـنناد  یم  همه  هک  روط  ناـمه  شقوشعم ، یم و  هب  دـیزی 
تفر یسایس  تاسلج  و  رابرد ، هب  هیواعم ، رارصا  همه  نآ  اب  هدادن و  شوگ  مه  وا  تاشرافس  هب  هک  دوب  تسم  نانچ  شردپ ، تایح 

.دنک ناربج  ار  هتشذگ  تافارحنا  و  لقاع ، يدرم  دیزی  هک  دسر ، یم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  دشابن ، لاحم  رگا.درک  یمن  دمآ  و 
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نآ تفرـشیپ  يارب  هدوب و  نیبشوخ  مالـسا  هب  هک  دنتـسین  یمدرم  اهنیا  تسا ، مولعم  نونکات  لوا  زا  هیما  ینب  یگداوناخ  عضو  الوصا 
ات و  دندوب ، مالـسا  فلاخم  و  نمـشد ، هک  دهد  یم  ناشن  هتـشذگ  ياهـشیامزآ  هکلب  هدادـن ، ناشن  هقالع  اهنت  هن  دـنهد ، ناشن  هقالع 

دوخ هن  دنتساوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  یمالسا  ياهتسپ  مالسا و  هصالخ ، و  هتـشاد ، یتارهاظت  هدرک  یم  ناشمازلا  طیحم  ربج  هک  اجنآ 
یم يزور  هچ  هب  مالـسا  يایند  دـنور ؟ یم  اـجک  نیملـسم  مالـسا و  دوش ؟ یم  هچ  یمالـسا  تاسدـقم  عضو ، نیا  اب.مالـسا  يارب  ار 

هتخیر یهلا  ماکحا  يارب  هک  كاپ  ياهنوخ  همه  نآ  .!؟ دوش یم  هچ  مردارب  و  ردام ، و  ردـپ ، دـج و  ياهتنحم  جـنر و  هجیتن  دنیـشن !؟
یم اجک  نید  ساـسا  ناـینب و  يرادـهگن  ظـفح و  هار  رد  نم  تیلوئـسم  هتـشذگ  همه  زا  .!؟ ددرگ یم  لاـماپ  هیما  ینب  تسد  هب  دـش ،

راــتفرگ تتلادــع ، هاگــشیپ  رد  ادرف  اــیآ  دــننک ؟ یم  یط  ار  طوقــس  هار  نیملـــسم  مالـــسا و  منیبــب  منیـــشنب و  ایادــخ ! دور .!؟
یم شیپ  یکانرطخ  ياه  هنحص  هتشاذگ ، اهنت  ارم  ای  دننک ؟ یم  یهارمه  اهناملـسم  ایآ  منک ؟ مادقا  منک ؟ مایق  اراگدرورپ ! .!؟ متـسین

یمالـسا تاسدقم  مالـسا و  زا  ناراکتیانج  تسد  ایآ  هن ؟ ای  میـسر  یم  هجیتن  هب  ایآ  درادن ، یعنام  یکانرطخ  ياهدـمآ  شیپ  دـیآ !؟
مهب ار  شینورد  شمارآ  و  هتـشاد ، لوغـشم  ار  نیـسح  سدقم  زغم  هک  دوب  يراکفا  يامنرود  و  هنومن ، اهنیا  .!؟ هن ای  دوش ، یم  هاتوک 

.دوب هدز 
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دریگ یم  میمصت  نیسح 

اب منامب و  هنیدـم  رد  رگا  دـیوگ : یم  دوخ  اب  نیـسح  دوب ، ثحب  نیا  درک ، هرـسکی  ار  ینیـسح  میمـصت  هک  يرکف  نیرخآ  ام  رظن  هب 
لامح لاـقب و  رگا  دوب ، مهاوخ  مرج  کیرـش  هدرک و  مادـقا  مالـسا  نتفر  نیب  زا  يارب  دوخ  هبون ي  هب  منک ، تقفاوم  دـیزی  هاگتـسد 

نیا اب  دیزی  رابج  تلود  مناد  یم  هک  نم  درادن ، هجوت  يرازاب  ناگرزاب و  رگا  دـنک ، یمن  كرد  رگزرب  رو و  هشیپ  رگا  دـمهف ، یمن 
همکاح تئیه  هدوب و  كانرطخ  نم  یشوماخ  توکس و  هکلب  تقفاوم ، اهنت  هن  درب ، یم  اجک  هب  ار  نیملسم  مالسا و  هایـس ، همانرب ي 

، دنرادن ربخ  اه  هشقن  نیا  زا  مدرم  هدوت ي  رگا  تشاذگ ، دهاوخ  ارجا  هب  ار  دوخ  یناطیش  ياه  هشقن  هدرک و  هداتـسا  تصرف  زا  ماش 
لهج رد  ار  مدرم  و  هدرک ، رامعتـسا  ار  یمومع  گنهرف  رکف و  رگا  دـنرب ، یم  رـسب  یعالطا  یب  رد  عامتجا  موس  مود و  تاـقبط  رگا 

زج مرادـن  يا  هراـچ  نم  .!؟ منک توکـس  اـی  هدرک ، تقفاوم  هنوگچ  معلطم ، عاـضوا  زا  و  مناد ، یم  یبوخب  هک  نم  دـنا ، هتـشاد  هگن 
نیا اب  توکـس ، ای  تقفاوم  منزب ، هزرابم  هب  تسد  دـیاب  اعطق  منکـشب ، ار  توکـس  دـیاب  امتح  .یچیپرـس  زج  تسین  یهار  تفلاـخم ،

نیفلاخم يارب  نم  ات  دنیشن  یمن  مارآ  دیزی ، تموکح  هاگتسد  تسا  یهیدب  رگید  فرط  زا  .درادن  ینعم  هجو  چیه  هب  ینونک  طیارش 
رگا درک ، دـهاوخ  يدایز  لرتنک  تبقارم و  نم  زا  و  دراد ، رظن  رتشیب  نم  هب  نیفلاخم  نایم  رد  ماش  همکاح ي  تئیه  منک ، زاب  نادـیم 

اجنیا
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، تسین مهم  نم  ندـش  هتـشک.تشک  دـنهاوخ  ارم  رارـصا ، زا  سپ  درک و  دـنهاوخ  هرـصاحم  ارم  امتح  منزب  هزرابم  هب  تسد  منامب و 
مسرب لتق  هب  نیملسم  عالطا  نودب  و  کچوک ، طیحم  کی  رد  رگا  موش ، هتـشک  اجنیا  نم  رگا  تسا ، راک  هجیتن ي  تسا  مهم  هچنآ 

ارم نوخ  ناشدوخ  هب  یصوصخم  ياهیراک  هطلغم  اب  و  هدرک ، یفرعم  ارم  دهاوخ  یم  هک  روط  ره  دیزی ، عیسو  یتاغیلبت  ياههاگتـسد 
همادا دوخ  رسدرد  یب  تموکح  هب  نتفرگ ، بناج  هب  قح  هفایق ي  اب  دننک و  یم  مگ  مدرم  رظن  زا  ار  یلصا  عوضوم  و  هدومن ، لامیاپ 

یم وا  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  تسا  تیمها  زیاح  تداهش  زا  شیب  هچنآ  درادن ، تیمها  اهردقنآ  ندش ، هتشک  تداهـش.داد و  دنهاوخ 
شخب هجیتن  هک  تشاذـگ  نید  ادـخ و  باسح  هب  دوش  یم  تسا و  ییـالقع  یتروص  رد  ندـش  هتـشک  و  نداد ، هتـشک  تفرگ ، ناوت 
مهاوخ هتشک  امتح  منک  عورـش  هزرابم  هب  اجنیا  زا  نیملـسم  عالطا  زا  لبق  منامب و  هنیدم  رد  اجنیا  نم  رگا  .دشاب  هتـشاد  يرثا  هدوب و 
دهاوخ ناشن  مالسا  تفرشیپ  فلاخم  نمشد و  هکلب  هدرک ، یفرعم  مالسا  يایند  هب  دوخ  ياه  هتـساوخ  قبط  ارم  همکاح  تئیه  دش و 

يا هراچ  تسا و  رـصحنم  هار  هک  الاح  منک ، كرت  ار  هنیدم  دیاب  امتح  نم  و  درادـن ، ینعم  هنیدـم  رد  نم  ندـنام  بیترت ، نیا  هب.داد 
اب مناوت  یمن  هک  نم  مورب ؟ هنوگچ  مورب ؟ اجک  هب  اما  مورب ، دیاب  هنیدم  زا.رتهب  رتدوز  هچره  هنیدم ، نتفگ  كرت  زج  مرادن 
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هزرابم و یلو  مسانـش ، یم  مزال  ار  هزرابم  مایق و  طیارـش ، نیا  رد  نم  مناد ، یم  لوئـسم  ار  دوخ  نم  میایب ، رانک  شهاگتـسد  دیزی و 
نیملـسم هکنآ  زج  مرادـن  هراچ  مناسرب ، زور  يایند  عالطا  هب  ار  دوخ  رظن  مروبجم  لوا  هجرد ي  رد.درادـن  ینعم  ییاهنت  اب  تفلاخم 

، هدرک یهارمه  نیـسح  اب  اـت  میتشادـن  ربخ  اـم  ادـنوادخ ! دـنتفگ : اهناملـسم  زا  یتیعمج  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ادرف  رگا  منک ، رادربخ  ار 
فیلکت اـت  مراذـگب ، ناـیرج  رد  ار  عاـمتجا  هدرک ، ربـخ  ار  مدرم  دـیاب  لوا  نم  میوگب !! هچ  نم  میزیرورف ؛ مه  رد  ار  راـبج  هاگتـسد 

ینونک هفیظو  نیاربانب.مراد ، يرگید  فیلکت  ییاهنت  اب  و  فیلکت ، کی  يراـکمه ، تقفاوم و  اـب  مدرم ، عـالطا  زا  سپ  دوش ، نشور 
، منک یم  یگدنز  نم  هک  ییایند  رد.مرادن  هلیـسو  راکنیا  يارب  هنافـسأتم  تسا ، اهناملـسم  هب  نداد  عالطا  و  مدرم ، ندرک  رادـیب  نم ،

راچان تسا ، نوریب  ام  رایتخا  زا  دشاب  مه  رگا  تسین ، يا  هعبطم  پاچ و  درادن ، دوجو  یتالجم  دـئارج و  تسین ، ینویزیولت  ویدار و 
، ریگتسد ارم  هدش ، هجوتم  هاگتسد  يدوز  هب  منک  راک  مهاوخب  ینونک ، دنک  لئاسو  نیا  اب  نم  رگا  .درک  هدافتسا  زور  لئاسو  زا  دیاب 

هیفـصت ارم  باسح  دوش  رادربخ  مالـسا  يایند  هکنآ  زا  لبق.دـننک  یم  طقـس  نینج ، لاح  رد  ار  هزرابم  کـچوک  طـیحم  نیمه  رد  و 
، هدرک رادربخ  ار  زور  یمالسا  يایند  مناوتب  هک  منک  ادیپ  يا  هلیسو  دیاب  نم  درک ، دنهاوخ 
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تـسرد هجح  يذ  هام  ات  تسا ، بجر  هام  هام ، نیا.مناسرب  مدرم  هب  ار  مفرح  دراذگب  هرـصاحم  رد  ارم  دـیزی ، هاگتـسد  هکنآ  زا  شیپ 
عورش ار  مایق  و  هدز ، ار  دوخ  فرح  مناوت  یم  اجنآ  دمآ ، دنهاوخ  هکم  هب  تکلمم  طاقن  مامت  زا  مدرم  جح  مایا  رد  هدنام ، هام  راهچ 

، هدرک مگ  ار  بلطم  دوش  یمن  یناسآ  هب  رگید  ددرگ ، یم  رادربخ  مالـسا  ناهج  مامت  دوش ، عورـش  هکم  زا  مایق  هزرابم و  رگا  منک ،
دشاب هتشاد  ار  تقو  تموکح  اب  فلاخم  هبنج  زا  اصوصخم  یسایس ، لئاسم  رد  اصوصخم  هکم  رد  نتفگ  نخس  دننک ، يراک  هطلغم 
ندرک هجوتم  اهنت  تسا ، هکم  رد  نتفر  ربنم  هباطخ و  طقف  یغیلبت ، هلیسو  نیرتیلاع  طیارش  نیا  رد  تسا  مالـسا  يایند  اب  نتفگ  نخس 

چیه مورب ، هکم  هب  دیاب  امتح  لیلد  نیا  هب.دریگ  رارق  هلئـسم  نایرج  رد  یمالـسا  ناهج  هک  تسا  یفاک  دـش  هک  یبیترت  ره  هب  جاجح 
یصاخ طیارش  رد  هک  تسا  یمرتحم  ياج  ادخ و  مرح  هکم  هکنآ  زا  هتشذگ  درادن ، ار  تیصاخ  نیا  یمالـسا  ياهناتـسرهش  زا  کی 

ادرف زورما و  مورب ، هکم  هب  دـیاب  اعطق  درادـن ، دوجو  تکلمم  فلتخم  طاقن  زا  کی  چـیه  رد  اهتیـصاخ  نیا  دـش ، نصحتم  ناوت  یم 
كرت ار  هنیدـم  دـیاب  دـنوش ، عـلطم  نـم  میمـصت  زا  نآ  هـب  هتـسباو  تارادا  يرادـنامرف و  هـکنآ  زا  شیپ  دـش ، تـکرح  هداـمآ  دـیاب 

، بیترت نیا  هب  ترفاسم ، نیا.مرب  یم  هارمه  ار  هلئاع  مورب ، دـیاب  هکم  ات  هک  العف  مربب ! هارمه  ار  هچب  نز و  اـی  مورب ! اـهنت  اـیآ.میوگب 
مدرم دوش ، یم  رشتنم  دنام ، یمن  یفخم 
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اب هتـشادن ، قفاوت  رادنامرف  اب  ام  يوگتفگ  دوش  یم  مولعم  شیب  مک و  و  دیـسرپ ، دنهاوخ  تکرح  نیا  للع  زا  دننک ، یم  ارچ  نوچ و 
و دـننامب ، اجنیا  ام  یـصوصخ  ناکیدزن  زا  مه  یناسک  دـیاب  هتبلا  داد ؟ دـهاوخ  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  هاگتـسد  بلاطم  نیا  راـشتنا 

نومـضم نیدـب  درک و  حرط  ناکیدزن  نیب  هناخ  رد  ار  دوخ  میمـصت  شترـضح  لیلد  نیمه  هب.دـنناسرب  نم  عالطا  هب  ار  زور  ناـیرج 
اجنیا ار  امش  مناوتب  هک  تسین  يروط  ترفاسم  نیا  متـسه ، هکم  مزاع  العف  منک ، كرت  ار  هنیدم  هکنآ  زج  مرادن  يا  هراچ  نم  : دومرف

اب رتهب  هچ  تسا ، کیدزن  مه  یترایز  مایا  میراد و  یـصخش  هناخ  هللا  دـمحب  هک  هکم  رد  مور ، یم  یمولعماـن  هدـنیآ  هب  ور  مراذـگب 
رد دـش ، حرط  هداوناخ  ءاضعا  نیب  رد  میمـصت  نیا  .دـیوش  هداـمآ  يدوز  هب  میور ، یم  هکم  هب  ور  یگمه  هدرک  تکرح  نب  چوک و 

نخـس ترفاسم  نیا  للع  زا  دندمآ و  شترـضح  تاقالم  هب  هدش ، هجوتم  مشاه  ینب  لیماف و  ءاضعا  دوب ، یناهنپ  یفخم و  هکنآ  نیع 
میمـصت دیـشک و  لوط  ناـشوگتفگ  هک  دـندوب  رفن  ود  ناـیتاقالم  ناـیم  رد.دـنداد  یم  رظن  قـفاوم  یـضعب  فلاـخم و  یـضعب  هتفگ ،
يوگتفگ نآ  تاقالم و  زا  سپ  هک  ترضح  ناردارب  نیرتگرزب  هیفنح ، نب  دمحم  لوا : : دراذگ میقتسم  رثا  ناشتشونرس  رد  ترـضح 

یـسک اهنت  یناسرب ، نم  هب  ار  زور  نایرج  ینامب و  اجنیا  دیاب  امـش  دومرف : شترـضح  دشاب ، ردارب  باکر  رد  تساوخ  نوچ  لصفم ،
هک
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تیاعر اب  هک  دـشاب  یقیال  رادـیب و  رازگربخ  کی  و  هتفرگ ، هدـهع  هب  ار  كانرطخ  ساسح و  هفیظو  نیا  دراد  تیحالـص  نم  رظن  هب 
نم هب  تسه  هک  روطنآ  ار  مدرم  هدوـت  راـکفا  روـطنیمه  و  هنیدـم ، رد  ماـش  ياـه  هاگتـسد  لـمعلا  سکع  دـناوتب  تایـصوصخ  ماـمت 
نب هللادبع  رسمه  ترضح ، نارهاوخ  نیرتگرزب  يربک ، بنیز  مود.ینامب : هنیدم  رد  دیاب  امتح  امش  تسین ، یـسک  امـش  زج  دناسرب ،

هک یلاح  رد  دراد ، زاب  میمصت  نیا  زا  ار  شترضح  دناوت  یمن  سکچیه  و  تسا ، یعطق  ینیـسح  تکرح  درک ، ساسحا  یتقو  رفعج 
، مردارب ردام و  ردپ و  دـج و  زا  سپ  مدوب ، مرگلد  امـش  هب  اهنت  اجنیا  نم  نیـسح ! مزیزع ! ردارب  تفگ : درـشف ، یم  ار  شیولگ  هیرگ 

امش هدنیآ  هب  یتحاران  ینارگن و  رد  منامب و  اجنیا  دیاب  نم  ایآ  تسا ، نارگ  یلیخ  نم  يارب  امش  زا  نم  ییادج  ییامش ، راگدای  اهنت 
، يراد یگدـنز  هناـخ و  يراد ، هچب  يراد ، رهوـش  امـش  هن ، مرهاوـخ ، هن  مشاـب -.!؟ امـش  تمدـخ  رد  مناوـت  یم  نم  اـیآ  منک ؟ رکف 
، تسا امـش  راـیتخا  بحاـص  رفعج  نب  هللادـبع  تسین ، نم  اـب  امـش  راـیتخا  تسا ، فورعم  سانـشرس و  راوـگرزب و  يدرم  ترهوـش 
هن درک ، تقفاوم  بنیز  تکرح  اب  رفعج  نب  هللادبع.مورب  دیاب  امتح  مرادن ، هراچ  نم ، اما  راذگب ، نایم  رد  وا  اب  دوخ  امـش  ار  عوضوم 
هب ار  دوخ  میمـصت  تعاس  یـس  زا  رتمک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح.داتسرف  ردام  هارمه  مه  ار  شیوخ  دـنزرف  ود  هکلب  وا  اـهنت 

كرابم ضرع  هب  هک  دوب  تکرح  راد  ریگ و  رد  شترضح  و  دراذگ ، ارجا 
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هب هنایفخم  ریبز  نبا  هتـشذگ  بش  رد  و  هدـش ، لدـب  در و  ییاهوگتفگ  و  هدرک ، راضحا  مه  ار  نیفلاـخم  رگید  رادـنامرف ، دـندناسر :
دیاش.دنتـشگرب هتفاین  ار  يو  دوب ، هتفر  ههاریب  نوچ  هدومن و  بیقعت  ار  وا  هاگتـسد  فرط  زا  یتح  و  تسا ، هدرک  تکرح  هکم  فرط 

رد ناورم  تفر ، یم  شردارب  و  ردام ، و  دج ، ربق  ترایز  هب  راب  نیرخآ  يارب  هک  دوب  هدنامن  ترـضح  تکرح  هب  رتشیب  یتعاس  دـنچ 
اب هک  تسا  نیا  رد  امـش  ترخآ  اـیند و  حالـص  نم  رظن  هب  منکب ، یتحیـصن  ار  امـش  مهاوخ  یم  تفگ : هدیـسر  شترـضح  هب  هچوک 
هب رادنامرف  ولج  يرادنامرف ، ترامع  رد  هک  یشاخرپ  هفاضا  هب  ترـضح  يزادنین ؛ تمحز  رد  ار  نارگید  دوخ و  دینک و  تعیب  دیزی 

ار ترـضح  روظنم  الماک  تسناوتن  زور  نآ  ناورم  رگا  مالـسلا ؛» مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف طـقف  دوب ، هدز  وا 
دهاوخن مالـسا  زا  يرثا  رگید  منک ، تقفاوم  دیزی  فرحنم  هاگتـسد  اب  نم  رگا  ناورم ! ياقآ  دـندیمهف ؛ نارگید  اهدـعب  دـنک  كرد 

.تشاد میهاوخ  تشگزاب  ادخ  هب  ادخ و  زا  تبقاع ، اما  دوش  مامت  نارگ  هچرگ  دیزی  اب  تفلاخم  دنام ،

دیوگ یم  كرت  ار  هنیدم  نیسح 

هکم دـصق  هب  ار  هنیدـم  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هدـنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
لاق بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  : » تشاد ناـبز  رب  تسا  میلک  یـسوم  ناتـساد  هب  طوبرم  هک  هیآ  نیا  تکرح ، ماـگنه  هب  تفگ و  كرت 

«. نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر 
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زا یکی  دـمآ ، الاب  باتفآ  تشگ ، نشور  اوه  دـش ، زاب  قفا  دـندش ، رود  هنیدـم  زا  يدایز  رادـقم  هب  هدرک ، یط  هار  حبـص  ات  ار  بش 
اب.میوش راتفرگ  دننک و  بیقعت  ریبز  رسپ  نوچ  ار  ام  تسا  نکمم  میورب ، ههاریب  دینادب  حالص  رگا  درک : ضرع  هدمآ  شیپ  ناکیدزن 
تـسار هار  زا  زگره  نم  دومرف : شترـضح  يرتیلاـع ، نشور و  فدـه  کـی  هب  هجوت  اـب  دوب ، یبوـخ  هشقن ي  رهاـظ  بسح  هب  هکنآ 
.درادن ندش  مگ  تسار ، هار  دوب ، دهاوخ  ترادهگن  ادخ  ورب ، تسار  هار  وت  نیسح  هعیش  دهاوخ ؛ هچ  ادخ  ات  دش ، مهاوخن  فرحنم 

دوش یم  هکم  دراو  نیسح 

و دـش ، هکم  دراو  يرجه  تصـش  هنـس ي  نابعـش  هاـم  موـس  ینعی  درک ، یط  هزور  جـنپ  ار  هکم  هنیدـم و  نیب  هار  ینویاـمه  بکوـم 
دورو ربخ  «. لیبسلا ءآوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و  : » تشاد نابز  رب  ار  هیآ  نیا  دورو  ماگنه  هب  شترـضح 

تارادا اسؤر  رگید  ات  هتفرگ (1)  رادنامرف  صخش  زا  دندرک ، ندید  شترضح  زا  فارشا  لاجر و  مامت  درک ، ادص  هکم  رد  ینیـسح 
اهتاقالم دش ، مامت  ادـص  رـس و  رپ  ياهدـمآ  تفر.دـندمآ و  نیـسح  تاقالم  هب  عامتجا  رگید  تاقبط  و  هتـسجرب ، ياه  تیـصخش  و 

دوخ هب  يداع  تروص 

96 ص :

.دوب قدشا )  ) هب فورعم  دیعس  نب  رمع  تقو ، رادنامرف  . 22 - 1

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5496/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب زور  یسایس  عاضوا  رد  یلک  روطب  تفالخ و  عوضوم  رد  ار ، ترضح  رظن  دنتـشاد ، لیم  نایتاقالم  رثکا  هک  دوب  تقو  نیا  تفرگ ،
هب تشاد و  تفلاخم  هبنج ي  هنیدم ، زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  دندیمهف  مدرم  هدوت ي  هک  دیشکن  یلوط.دنروایب  تسد 

تموکح زکرم  مه  دش ، رـشتنم  روشک  رـسارس  رد  ربخ  نیا  يدوز  هب.تسا  هدمآ  هکم  هب  هنیدم ، زکرم و  داهنـشیپ  هب  ضارتعا  ناونع 
و هدوب ، فلاـخم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـش  رادربـخ  دـیزی.رگید  ياهناتـسا  مه  و  دـیمهف ، ار  بلطم  قـشمد  ماـش و  ینعی 
زا و  درک ، حرطم  رابرد  رد  ار  عوضوم  تسین ، قفاوم  مه  وا  تموکح  تنطلـس و  اـب  هتـشادن ، تقفاوم  هب  يدـهعیلو  اـب  هک  روطناـمه 

تفلاخم و دودح  ات  درک  ربص  دیاب  دـنتفگ : هتـسنادن ، حالـص  ار  راک  رد  لیجعت  لوا  ياهزور  رد  تساوخ ، يرکف  کمک  نیرواشم 
دهاوخ یمتح  لمعلا  سکع  شبیقعت  اما  دنک ، هشیپ  ار  توکـس  دـنامب و  هکم  رد  نیـسح  تسا  نکمم  دوش ، مولعم  ینیـسح  تیلاعف 

، تسا یفاک  ار  ام  درک ، توکس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  هدرک ، دزـشوگ  دوخ  تاشرافـس  رد  هیواعم  هک  روطنامه  تشاد ،
.!؟ تسین حالص  هجو  چیه  هب  وا  بیقعت 

يدازآ رکف  رد  هفوک 

تدم هک  دوب  يرهـش  هفوک  دش ، رـشتنم  هفوک  رد  دیزی  تموکح  اب  ترـضح  تفلاخم  و  هکم ، هب  ینیـسح  دورو  ربخ  رگید  فرط  زا 
لاس جنپ 
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و دنتشاد ، هک  یعضو  زا  یلع  ناتسود  دندوب ، ناوارف  هفوک  رهش  صوصخب  قارع  رد  شترضح  نایعیش  و  هدوب ، یلع  تموکح  زکرم 
تقفاوم يرای و  يارب  ار  دوخ  هک  دندید  یضتقم  هدوب ، تحاران  تخس  دوب  هدمآ  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  يارب  هک  ینایرج 

نیا هک  یسک  لوا.دنبای  تاجن  دیزی  شرسپ  هایس  دنت و  ياه  همانرب  و  هیواعم ، ياه  يرگمتس  راب  ریز  زا  دیاش  هدرک ، هدامآ  نیسح  اب 
موسرم ياه  ییاریذپ  لومعم و  تافیرشت  زا  سپ  هدروآ  لمعب  یتوعد  شناتسود  اقفر و  زا  دوب ، درص  نامیلـس  دروآ ، زغم  هب  ار  رکف 
دمحم رب  انث  دمح و  ادـخ و  مان  زا  سپ  هصالخ ، روطب.درک  داریا  يا  هنالقاع  نیتم  هاتوک و  ینارنخـس  کی  راضح  هزاجا ي  اب  نامز ،
ینونک فقوت  و  هکم ، هب  ار  شترضح  تکرح  و  دیزی ، اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تفلاخم  یمسر ، ربخ  کی  ناونع  هب  لآ ، و 
هیواعم هایس  هاگتسد  ياه  يرگمتس  تافارحنا و  هدومن ، حیرشت  ار  یسایس  عاضوا  زا  یتمسق  سپـس  و  درک ، دای  ادخ  مرح  رد  ار  ماما 

تموکح کی  اـت  هدومن  يراـی  ار  شترـضح  هدرک و  توعد  نیـسح  زا  دـینادب ، حالـص  رگا  درک : هفاـضا  دـعب  و  دروآ ، ناـبز  هب  ار 
یمرگ ینارنخس  هداعلا ، قوف  ترارح  کی  اب  تساخرب ، نایسلجم  زا  یکی  دش ؛ مامت  شنخس  نامیلـس.میروایب  راک  يور  يا  هنالداع 
نورب ناج  اب  هدش و  ام  ياهگر  دراو  ریـش  اب  شنادنزرف  یلع و  قشع  درب : راک  هب  يا  هدـننک  کیرحت  جـیهم و  تالمج  هدومن ، داریا 

نایدادبتسا نارگمتس و  زغم  دوخ ، نینهآ  ياهتشم  اب  ام  درک ، میهاوخ  يرای  ار  نیـسح  دوخ  نوخ  هرطق ي  نیرخآ  ات  ام  دش ، دهاوخ 
ار
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یجیردـت گرم  نارگمتـس  اب  یگدـنز  دور ، یم  راکب  هک  تسا  هیامرـس  نیرتمک  قح  تموکح  داجیا  هار  رد  ناج  دـیبوک ، میهاوخ 
نیمه هب  و  درک ، هرادا  ار  سلجم  رتمرگ  یموس  هدـش ، ماـمت  شمـالک  یمود  يوگنخـس.درک  راـطق  بلاـطم  لـیبق  نیا  زا  ؛ ...و تسا ،

سلجم سیئر  نایاپ ، رد  (. فرح طقف   ) دـندز فرح  لـبق  يوگنخـس  زا  رت  غاد  دـندمآ ، نوبیرت  تشپ  حالطـصا  هب  مادـک  ره  بیترت 
مرگ و سلجم  نم و  هناخ ي  اجنیا  زیزع ! ياقفر  تفگ : هلمج  دـنچ  زا  سپ  و  تفرگ ، رارق  باطخ  زیم  تشپ  هبترم  ود  هتفرگ ، هزاجا 
دیوگ و یم  یتالمج  هدش  مرگ  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  هتبلا  تسا ، مهارف  شیاسآ  لیاسو  يدودح  ات  هتـسشن و  مه  رود  تسا  یمرن 

شزرا یلیخ  یناور ، رظن  زا  يا  هنحص  نینچ  رد  تالمج  نیا  نتفگ  دیا ، هدمآرب  نخس  ماقم  رد  هدش  جییهت  دوخ  هبون ي  هب  کی  ره 
، تسین مرتحم  تیـصخش  کی  ییاریذـپ  و  يداع ، ناـمهم  کـی  توعد  اـهنت  تسین  یخوش  و  هداـس ، عوضوم  نم ، داهنـشیپ  درادـن ،

هـشیر يوق و  تلود  کی  اب  هزرابم  نایرج  نایرج  تسین ، يا  هلیبق  ای  یلیماف  یئزج  ياهاوعد  باسح  تسا ، هزرابم  باـسح  باـسح 
مرگ ياه  هحلسا  ربارب  رد  گنج  ياهنادیم  رد  ار  دوخ  کی  کی  دیاب  امـش  زیزع ! ياقفر.دراد  يدایز  تردق  قباوس  هک  تسا  يراد 
راک هب  تسد  دییآ  یم  دیعبت  راد و  ریـشمش و  هزین و  ياپ  ات  دیتسه و  زیتس  گنج و  درم  هک  یتروص  رد  دییوگب ، نخـس  دعب  هدید و 

ینیسح تفلاخم  زا  الصا  دینک ، ضرف  هنرو ، دینکب ، یلمع  مادقا  هدش ،
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رد ار  یکاپ  ناسنا  و  هدرکن ، دیزی  رگمتس  رابج و  هاگتسد  لاگنچ  راتفرگ  تهج  نودب  ار  شترضح  و  هتـشادن ، یعالطا  نیرتکچوک 
نایاقآ هب  بلاطم  نیا  رکذ   . دیزادناین (1) دنک  یم  يوریپ  شردپ  هایس  دادبتسا  و  اهیرگمتس ، زا  هک  دیزی ، يرـسدوخ  رورغ و  شتآ 
باسح نزو  یب  رس و  کبس  ار  ام  و  هدرک ، تناها  ام  تیصخش  هب  امش  نامیلس ! ياقآ  دنتفگ : تشاد ، دروخرب  هفوک  نارـس  لاجر و 

نب نیسح  و  هتشاد ، هقالع  یلع  نارـسپ  یلع و  هب  امـش  زا  رتشیب  ام  دیاش  میا ، هدرک  ار  شباسح  البق  میتفگ ، يزیچ  رگا  ام  يا ! هدومن 
هقالع ي يروتاتکید  ياـه  هاگتـسد  نتخیر  مه  رد  و  هنـالداع ، تموکح  کـی  داـجیا  هب  اـم  دـیاش  و  میهاوخب ، امـش  زا  رتهب  ار  یلع 
هب همان  نتشون  يارب  نونکا  مه  و  هتشاد ، یگداتـسیا  دوخ  نوخ  تارطق  نیرخآ  ناج و  ياپ  ات  میتفگ  نانچ  ام.میـشاب  هتـشاد  يرتشیب 

.میرضاح دینادب ، حالص  هک  یبیترت  ره 
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جرخ دق  هتعیب و  موقلا  یلع  ضقن  دق  انیـسح  نا  کله و  دـق  هیواعم  نا  نامیلـس  لاقف  : » تسا لصا  نیا  همجرت  تالمج  نیا  . 23 - 1
الف نهولا  لشفلا و  متفخ  نا  هیلا و  اوبتکاـف  هودـع  اودـهاجم  هورـصان و  مکنا  نوملعت  متنک  ناـف  هیبا  هعیـش  هتعیـش و  متنا  هکم و  یلا 

دیفم ص 175. زا  لقن  راحب ، ...هنود .» انسفنا  لتقن  هودع و  لتاقن  لب  ال ، اولاق : هسفن ؛ یف  لجرلا  اورغت 
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دنک یم  توعد  نیسح  زا  هفوک 

نیا ربخ.دـش  هتـشون  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هعیـش  گرزب  ياـه  تیـصخش  ياـه  هماـن  و  متخ ، هسلج 
هب شرـس  سک  ره  و  هدـمآ ، ناشـشوخ  داهنـشیپ  نیا  زا  مدرم  تیرثکا  مک  مک  و  رـشتنم ، رهـش  رد  نآ  ءاضعا  ياـهوگتفگ  و  هسلج ،

و میظنت ، دوب  يدایز  ءاضما  ياراد  هک  ییاهراموط  سپـس  و  هتـشون ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  همان  کی  دـیزرا  یم  شهـالک 
دش (1) ریزارس  هکم  فرط  هب  دوب  هدش  هتشون  یناهرب  یتح  و  يرعش ، یباطخ ، یفارگلت ، تالمج  اب  هک  راموط  همان و  لیـس  هرخالاب 

سکع اجنیا  ات  اما  دـنداد ، شرازگ  زکرم ، رادـنامرف و  هب  ار  ناـیرج  هتـسشنن و  مارآ  يزکرم ، تموکح  هب  ناگتـسباو  تسا  یهیدـب  .
مالسا روشک  عاضوا  دنک ، یم  هعلاطم  ار  نیملسم  مالـسا و  یمومع  عاضوا  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دشن  هدید  یلمعلا 

هک یتاعالطا  اب  ار  اهنآ  بلاطم  درک ، یم  یناگیاب  هتشاد  تفایرد  هفوک  زا  ار  اه  همان  دجنس ، یم  ینونک  طیارش  رد  ار 
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دوخ اب  شترضح.دنخساپ  رظتنم  اهکیپ  و  هدنام ، باوج  نودب  اه  همان  دیجنـس ، یم  دش  یم  هدراذگ  شرایتخا  رد  ماش  زا  هنیدم و  زا 
.!؟ تسا رت  شخبرثا  و  رتکیدزن ، هجیتن  هب  کی  مادک  دجنس ، یم  دشاب  شخبرثا  هک  ار  هنکمم  تامادقا  و  دنک ، یم  رکف 

توعد باوج  نیسح و  فده 

، دـنوش یم  عمج  تکلمم  رانک  هشوگ و  زا  يا  هفلتخم  ياهتیعمج  هدـش و  کیدزن  جـح  مسارم  هک  ییاـهزور  رد  مناـمب و  هکم  اـیآ 
هک اـجنآ  زا  هتفریذـپ و  ار  ناـیفوک  توعد  اـیآ  .!؟ منک توعد  هنـالداع  تموکح  کـی  داـجیا  هب  ار  مدرم  هتـشارفا و  تفلاـخم  مچرپ 

لثم مه  نم  اب  هک  دـنگنر  نوملقوب  نولتم و  یمدرم  زونه  نایفوک ، هکنآ  ای  منزب ، هزراـبم  هب  تسد  دراد ، دوجو  يرتدـعاسم  طـیارش 
هب رترود  و  رتمارآ ، رتکچوک ، طاقن  هک  ار  نمی  ای  ندع  هتفریذپ ، ار  ناتـسود  اقفر و  ياهداهنـشیپ  ایآ  .!؟ درک دنهاوخ  مردارب  ردـپ و 

یمن ام  اقالخا  هک  ییاهراک  هب  ندز  تسد  اب  و  دیشک ، دهاوخ  شیپ  ار  یناطیش  ياهتسایس  هاگتـسد ، ایآ  .!؟ منک باختنا  تسا ، زکرم 
مـشاب اجک  ره  نم  دنیـشن ، یمن  مارآ  ماش  تموکح  دـیدرت ، نودـب  داد .!؟ دـهاوخ  رارق  هرـصاحم  رد  ار  ام  میورب ، اهنآ  غارـس  میناوت 

.درک دهاوخن  اهر  دیزی  منک ، باختنا  مه  ار  تکلمم  نیا  طاقن  نیرترود  رگا  نم  دش ، مهاوخ  بیقعت 
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دیآرد یتروص  هب  اه  يراتفرگ  نیا  و  اهبیقعت ، نیا  دیاب  مجنـسب ، ار  هجیتن  فده و  دیاب  نم  درادن و  تیمها  نم ، يراتفرگ  بیقعت و 
هب دوصقم  تسین ، هزور  دـنچ  یگدـنز  يارب  مارآ  طیحم  کی  ندرک  ادـیپ  فدـه.دنک ، نشور  ار  ام  فدـه  هدوب و  شخب  هجیتن  هک 

مدوب اهزیچ  نیا  لابند  نم  رگا  تسین ، تسایر  تموکح و  هب  ندیـسر  روظنم  تسین ، اوه  بآ و  شوخ  هطقن ي  کـی  ندروآ  تسد 
یم ای  دنیوگ  یم  ناتـسود  رتشیب  هک  یبلاطم  نیا.دنک  نیمأت  ار  اهروظنم  نیا  دوب  یفاک  هداس  تقفاوم  کی  مدنام ، یم  هنیدم  اجنامه 

مهاوخ یم  عبات  دیرم و  ای  مور  یم  مارآ  یگدنز  غارس  نم  دننک ، یم  نامگ  دنز ، یم  رود  يدام  ياه  فده  نیا  روحم  رب  دنـسیون ،
یم جنر  مالـسا  یمومع  عاضوا  زا  نم   . دـنناوارف (1) اجنآ  رد  تردـپ  ناتـسود  و  هدوب ، اوه  بآ و  شوخ  اج  نالف  دـنیوگ : یم  هک 
زاـب دـشاب  مراـیتخا  رد  مه  یمارآ  هفرم و  یگدـنز  و  مشاـب ، اـه  نیمزرـس  نیرتاوـه  بآ و  شوـخ  طاـقن و  نیرتـهب  رد  رگا  نم  مرب ،

منیشنب مناوت  یمن  نم.دنک  یم  هرخسم  ار  یمالـسا  تاسدقم  مالـسا و  شردپ  تموکح  لابند  هب  دیزی  منیبب ، مناوت  یمن  نم.متحاران 
شیپ ار  منهج  هار  هورگ ، هورگ  اهناملسم  منیبب  و 

103 ص :

هیفنح نب  دمحم  درک ، باختنا  دیاب  دراد  يدنمقالع  نادرم  تسا و  رتظوفحم  هک  لیلد  نیا  هب  ار  نمی  تفگ : یم  سابع  نبا  . 25 - 1
.داد یم  حیجرت  ار  هکم 
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هجیتن هب  هزرابم  هک  دوب  نانچ  طیارـش  متـسشن  مارآ  مه  هیواعم  نامز  رد  رگا  ملوئـسم ، نم  مراد ، هفیظو  نم.دنور  یم  ههاریب  هتفرگ ،
نایدادبتـسا و لاگنچ  زا  نیملـسم  مالـسا و  نداد  تاجن  تسا ، عاـمتجا  ندرک  رایـشوه  تسا ، مدرم  ندرک  اردـیب  هجیتن.دیـسر  یمن 
، يدازآ لدـع و  ندرک  اپب  يارب.ما  هدـش  نوریب  یگدـنز  هناخ و  زا  يرگمتـس ، ملظ و  خاـک  نتخیرورف  مه  رد  يارب.تسا  نارگمتس 

یمالـسا يایند  هب  ات  ما  هدـمآ  اـجنیا  .ما  هدـمآ  راـید  رهـش و  نیا  هب  یمالـسا  تاررقم  مالـسا و  ندرک  دنلبرـس  يارب.ما  هتـشگ  هراوآ 
تیب ندرک  لیم  فیح و  تسین ، زیاج  مالسا  رد  یسنج  تافارحنا  تسا ، مارح  مالسا  رد  بارش  تسا ، مارح  مالـسا  رد  رامق  میوگب :

ات ما  هدـمآ  اجنیا.دـنرادن  تموکح  قح  ناراوخبارـش  نازاـبرامق و  میوـگب : مالـسا  ناـهج  هب  اـت  ما ، هدـمآ  اجنیا.درادـن  ینعم  لاـملا 
راوازـس دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  مدرم  سومان  يارب  دـنراد و  یـسنج  تافارحنا  هک  یناـسک  میوگب : اـهنآ  هب  هدرک  رادـیب  ار  اهناملـسم 

ياه هتـساوخ  فرـص  ار  لاملا  تیب  هک  یناسک  مناـمهفب : یمالـسا  ناـهج  هب  اـت  ما  هدـمآ  اجنیا.دـنرادن  تساـیر  قح  هدوبن ، يربهر 
یم یتشادهب  یب  زا  و  دنزوس ، یم  رقف  شتآ  رد  مدرم  هک  یتروص  رد  هدرک ، هرادا  ار  دوخ  ناکیدزن  اهنت  و  دننک ، یم  دوخ  یصخش 

، دنریم
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هتخیرورف و مه  رد  ار  رابج  رگمتـس و  ياه  هاگتـسد  نیا  ات  نا  هدـمآ.دنا  هدز  هیکت  دنـسم  نیا  رب  هنارباـج  و  هدوبن ، تموکح  راوازس 
، هدیـشخب تاجن  ملظ  گنچ  زا  ار  مدرم  ات  ما  هدمآ.منک  هدنز  ار  يدازآ  تلادع و  هدرک ، ناریو  هشیمه  يارب  ناشدادیب ، ملظ و  خاک 

یمن كرد  بوخ  دنتـسه  نم  فارطا  هک  یناسک  رتشیب  ار  بلاـطم  نیا  تسا ، نم  ياـه  فدـه  اـهنیا.مراد  هگن  طوقـس  زا  ار  مالـسا 
مفیلکت و  تسیچ ، عوضوم  مناد  یم  هک  نم  دـنمهف ، یمن  اـهنآ  رگا.دـنمهف  یمن  یبوـخ  هب  ار  سدـقم  نارگ و  ياهفدـه  نیا  دـننک ،

هار نیرت  کیدزن  زا  و  هدرک ، باـختنا  ار  اـهنآ  هب  ندیـسر  هار  و  مریگب ، رظن  رد  ار  سدـقم  ياـه  فدـه  نیا  دـیاب  نم.تسا  هنوگچ 
مه.تسین مفیلکت  نیا  زا  ریغ  نم  دنـشاب ، هتـشاد  راـظتنا  هچره  مدرم  مرادـن ، هفیظو  نیا  زج  نم  دـیوگب  هـچره  سک  ره  مورب ، شیپ 

لوسر مدج  رانک  و  یهلا ، لدع  و  تمایق ، هب  ارم  اهنآ  زا  يرایسب  رد  و  هتخیر ، نم  يولج  نایفوک  زا  ناوارف  ياه  همان  نیا  هک  نونکا 
بوخ دننک ، تقفاوم  مه  المع  دنا ، هتـشون  اه  همان  رد  هک  روط  نامه  یتسار  رگا  میامزایب ، ار  اهنآ  هک  رتهب  هچ  دنا ، هداد  هجوت  ادخ 

.تشاد میهاوخ  يرگید  فیلکت  هنرو  مینک ، عورش  ار  ملظ  اب  هزرابم  و  هدرتسگ ، ار  لدع  طاسب  اجنآ  زا  هتفر و  هفوک  تسا 
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هدنیامن باختنا  اب  شیامزآ  کی 

، وا اب  تفلاخم  تقفاوم و  هک  تشون  مه  يا  همان  و  داتـسرف ، یلیکو  دـیاب  دراد ، هار  کی  طـقف  ینونک  طیارـش  رد  ناـیفوک ، ندومزآ 
نداد ماجنا  يارب  یلیکو  نداتـسرف  دشاب ، دناوت  یم  یـسک  هنوگچ  لیکو  نیا  !!. دوش یم  هچ  مینیبب  ات  تسا ، ام  اب  تفلاخم  تقفاوم و 

رظن زا  دیابن  مه  ار  ایند  ياهبیشن  زارف و  هتبلا  تسا ، فلاخم  بزح  کی  زا  تماعز  يربهر و  هلئسم ، تسین ؛ يداع  یئزج و  راک  کی 
، دـشاب هتـشاد  یفاک  تیـصخش  یحور و  تردـق  ثداوح ، ربارب  رد  ات  تسا  مزال  راوتـسا ، ناـمیااب و  نیما ، قیـال ، يدرم.تشاد  رود 
ام یگنوگچ  و  ظفح ، ار  ام  یقالخا  لیاضف  یبوخ  هب  دناوتب  مه  تسکش  ياه  هنحص  رد  هدرواین ، نییاپ  ار  ام  یتیبرت  بتکم  هنزو ي 

ملسم تسا ، ام  يومعرسپ  ملسم  تسا ، ملسم  دشاب ، راوازـس  تهج  ره  زا  هک  یـسک  اهنت  ناهارمه  نیب  رد  نم  رظن  هب.دنک  یفرعم  ار 
هجوت لباق  بوخ و  رایـسب  وا  یقالخا  تاهج  نامیا و  تاجرد  تسا ، نشور  ـالماک  وا  یگداوناـخ  یلیماـف و  عضو  تسا ، اـم  داـماد 

نیرتمک هفیظو  زرم  زا  هتخابن ، ار  دوخ  دنیبب ، تیقفوم  هدش و  وربور  تقفاوم  اب  رگا  هک  تسا  وا  تسا ، نادـیم  نیا  درم  وا  اهنت  تسا ،
.تفر دهاوخ  هناشنمدازآ  هنادرم و  ناج ، ياپ  ات  هدش ، هجاوم  تفلاخم  تسکش و  اب  رگا  و  دنک ، یمن  ادیپ  یفارحنا 
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، دیـسر نایاپ  هب  همان  نابحاص  راظتنا  دش ، تکرح  هدامآ ي  ملـسم  تسا ، هدرک  طبـض  خـیرات  هک  یلـصفم  نایرج  تامدـقم و  نآ  اب 
يا همان  نیا  اتکی ، يادـخ  مان  هب  تشون (2) :  شترضح   . دش (1) هداتـسرف  ملـسم  طسوت  هاتوک  هلمج ي  دنچ  اب  اه  همان  مامت  باوج 
ياه همان  اب  دندوب ، امش  ناگداتسرف  نیرخآ  هک  دیعس  یناه و  دینادب ! قارع ، نینمؤم  نیملـسم و  هدوت ي  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا 

ماما و هک  تسا  نیا  امش  روظنم  هصالخ ي  مدش ، ربخاب  دوب  سکعنم  امـش  ياه  هتـشون  رد  هک  ییاه  ناتـساد  مامت  زا  دندیـسر ، امش 
نونکا مه  دناسرب ، يراک  تسرد  تیادـه و  هب  يربهر  نیا  اب  ار  ام  دـنوادخ  دـیاش  ات  دـیا  هدرک  توعد  نم  زا  دـیرادن ، یقیال  ربهر 
نیرخآ هک  تشون  وا  رگا  مداتسرف ، امش  فرط  هب  دوخ  ناکیدزن  زا  تسا  نم  ردارب  ياج  هب  و  دامتعا ، دروم  و  ومع ، رـسپ  هک  ملـسم 

تسا روطنامه  المع  امش  تایرظن 
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، هتفای تباین  تمـس  يرجه  لاس 60  ناضمر  مهدراهچ  زور  هیقر ،)  ) شرهاوخ رهوش  و  ترـضح ، مع  رـسپ  لیقع  نب  ملـسم  . 26 - 1
.تفگ كرت  هفوک  مزع  هب  ار  هکم 

، دـعب اما  .نینمؤملا  نیملـسملا و  نم  ألملا  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نع  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لیقع : نب  ملـسم  عم  بتک  مث  . 27 - 2
هلاقم و  مترکذ ؛ متـصصتقا و  يذـلا  لک  تمهف  دـق  مکلـسر و  نم  یلع  مدـق  نم  رخآ  اناک  مکبتکب و  یلع  امدـق  ادیعـس  ایناه و  ناف 
بتک ناف  یتیب ، لها  نم  یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  ثعاب  انا  و  يدهلا ؛ کب  انعمجی  نا  هللا  لعل  لبقأف  ماما  انیلع  سیل  هنا  مکلج 

ءاش نا  اکیشو  مکیلع  مدقا  مکبتک ، هب  رتاوت  مکلـسر و  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم  لضفلا  يوذ  مکثادحا و  يأر  عمجا  دق  هنا  یلا 
(. بقانم ص 89  ) هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  هللا  نیدب  نئادلا  طسقلاب  مئآقلا  مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرمعل  و  هللا ،
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ماما و دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  قارع ! مدرم  : دومرف هفاضا  دـعب.دمآ  مهاوخ  امـش  فرط  هب  هدومن  تباجا  دـیا ، هتـشون  اه  همان  رد  هک 
دشاب راد  نتـشیوخ  ادخ  ياضر  يارب  و  هتـشاد ، اپب  ار  يرگداد  تلادع و  هدوب و  دنبیاپ  ادخ  نید  هب  دوخ  هک  تسا  یـسک  اهنت  اوشیپ 

 . (1)

هفوک رد  ینیسح  هدنیامن ي 

دوب ینیسح  ناتـسود  ناگرزب  زا  هک  بیـسم  رـسپ  ملاس  هناخ ي  هب  رـسکی  دـش (2) ،  هفوک  دراو  همان  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  ملـسم 
هقباس یب  لابقتسا  کی  اب  شترضح  همان ي  زا  عالطا  زا  سپ  ینیسح  ناتسود  دش ، رشتنم  هفوک  رد  تعرـسب  ملـسم  دورو  ربخ  تفر ؛

یم هفاـضا  ناگدـننک  تعیب  ناتـسود و  هرامـش ي  زور  هب  زور  دـندرب و  دجـسم  هـب  یتافیرـشت  یط  ار  وا  دـندرک ، تـعیب  يو  اـب  يا 
زا ار  مدرم  و  درک ، داریا  دجـسم  رد  هک  دوب  يزیمآ  هظعوم  ینارنخـس  کـی  اـهنت  داد ، ناـشن  هفوک  رادـنامرف  هک  یلمعلا  سکع.دـش 

.تشاد رذح  رب  ملسم  نیسح و  يرادفرط 
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بقانم ص 89. باتک  لقن  قبط  ترضح ، همان ي  همجرت ي  . 28 - 1
.دوب هار  رد  زور  هدزون  ینعی  دش ، هفوک  دراو  تصش  لاس  لاوش  مجنپ  لیقع ، نب  ملسم  . 29 - 2
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هفوک زا  همان  ود 

هب يرگید  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  یکی  دش ، هتـشون  همان  ود  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  دیزی  هیلع  هک  یبالقنا  عاضوا  نیا  رطاخ  هب 
مسر هب  يرامش  یب  تیعمج  نونک  ات  و  هتشاد ، یمرگ  تاساسحا  فطاوع و  هفوک  مدرم  تشون : نیسح  يارب  ملـسم.هیواعم  نب  دیزی 
هدمآ اجنیا  ینیسح  هدنیامن  دنتشون : وا  هب  مه  دیزی  ناتسود.دینک  تکرح  هفوک  فرط  هب  تسا  یضتقم  دنا ، هدرـشف  ارم  تسد  تعیب 

رد و  هدز ، یناوتان  هب  ار  دوخ  ای  تسا ، یناوتاـن  درم  مه  ریـشب  نب  ناـمعن  رادـنامرف  ياـقآ  هتفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  هداـعلا  قوف  و 
هب رما  مامز  ات  هداتـسرف  یقیال  رادـنامرف  دـیاب  یهاوخ  یم  ار  قارع  تموکح  رگا  دـنک ، یم  یتسـس  حـماست و  نیـسح  عفن  هب  اـهراک 

میمـصت درک و  نشور  ار  ینیـسح  هار  لوا ، همان ي  دش ، مادقا  ود  همـشچرس  همان  ود  نیا.دـشخب  همتاخ  اه  هنتف  نیا  هب  هتفرگ ، تسد 
، مهارف ار  نیسح  تکرح  تامدقم  لوا ، همان ي  تشاد ؛ مازعا  ار  يرگید  لزع و  ار  یلبق  رادنامرف  مود ، همان ي  یعطق ، ار  شترـضح 

هزوح رد  مه  ار  هفوک  هرـصب ، يرادنامرف  رب  هفاضا  و  هداد ، هبتر  عیفرت  ار  نب  هللادـبع  رانکرب و  راک  زا  ار  ریـشب  نب  نامعن  مود ، همان  و 
.داد رارق  وا  تظافح 

هفوک زا  نیسح  هدنیامن  شرازگ  رثا 

نیا يور  شترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تسد  هب  ملسم  همان 
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هدینـش اهنآ  ياه  کیپ  ناهد  زا  هک  ار  یتاملک  دوب و  هدـناوخ  هفوک  مدرم  ياه  هتـشون  رد  البق  هک  ار  یتـالمج  دـنک ، یم  رکف  هماـن 
نیا هک  تسا  تسرد.تسا  راک  هب  عورـش  ياج  هفوک  و  دعاسم ، طیحم  قارع  دوش  یم  مولعم  دـنک ، یم  قیبطت  ملـسم  هتـشون  اب  دوب ،
دیزی تموکح  هاگتـسد  اریز  تسین ، ینـشور  نیا  هب  هدنیآ  لاح ، نیع  رد  اما  دهد ، یم  ناشن  نشور  ار  هنیمز  اهیندناوخ ، اهیندـینش و 

ياهتـسایس تسا  نکمم  دـنریگ ، یم  رارق  ریثأت  تحت  دوز  هدوب ، نولتم  يدایز  رادـقم  هب  مه  هفوک  مدرم  دنیـشن ، یمن  تکاس  اـمتح 
، هدش وربور  یلمع  تقفاوم  اب  ملـسم  لثم  مه  ام  تسا  نکمم  هچنانچ  دنادرگرب ، ار  هفوک  هشقن  هدیـشک ، شیپ  ار  یتاغیلبت ، یناطیش ،
و هدیـسر ، نم  هب  ماـش  زکرم و  اـصوصخم  اهناتـسرهش ، رثکا  زا  هک  یتاـعالطا  اـب  لاـح  ره  رد  اـما.میگنجب  راـبج  هاگتـسد  اـب  میناوتب 

تلاح هاگتـسد ، هک  دـنا  هداد  عالطا  نم  هب.میوگب  كرت  مه  ار  هکم  هکنآ  زج  مرادـن  هراچ  هدـش  هتفرگ  نم  هراـبرد  هک  یتامیمـصت 
دنریگ و یم  قوقح  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  و  هدوبن ، دنبیاپ  زیچ  چیه  هب  هک  يدارفا  طسوت  دراد ، میمـصت  و  هتفرگ ، دوخ  هب  یتسیرورت 

فـشک ار  عوضوم  نیا  نم ، یهاگآ  نیرومأم.دننک  رورت  مالـسا  یعطق  نیناوق  فالخرب  هطقن  نیرت  سدقم  رد  ارم  دنمتلود  دـنمراک 
یمالسا رگید  نیناوق  يور  اپ  یلبق ، تافارحنا  لابند  هب  يزکرم  تموکح  هک  دنا  هدناسر  نم  هب  هدرک و 
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رد هک  دـنا  هدرک  لوبق  تموکح  هب  ناگتـسباو  زا  یمدرم  یتح  و  تسا ، هدرک  رداص  ارم  یناهگان  لتق  رورت و  ناـمرف  هتـشاذگ و  مه 
.دننکشب مه  ار  ادخ  هناخ  تمرح  هدش ، بکترم  ار  گرزب  هانگ  نیا  دنشوپب و  هحلسا  مارحا  سابل  ریز 

تسا یتسایس  هچ  رگید  نیا 

نیا نارادـمامز  ماکح و  هک  یتسایـس  هچ  نیا  دـنا !؟ هدـش  تیبرت  وا  رد  تموکح  نیا  ناربهر  هک  تسا  یبتکم  هچ  نیا  اراـگدرورپ !
تموکح دنسم  رب  یمالسا  تفالخ  مالسا و  مان  هب  هک  دنتـسه  یمالـسا  نارادمامز  هنوگچ  نانیا  دنریگ !؟ یم  ماهلا  وا  زا  اههاگتـسد 

تسایر تموکح و  هار  رد  ار  مالـسا  ماکحا  نیرت  یعطق  دنراذگ !؟ یمن  مارتحا  یمالـسا  تاررقم  زا  کی  چیه  هب  اما  دنا ، هدز  هیکت 
تـسا نیمه  ایآ  هتخومآ !؟ هیواعم  شردپ  زا  دـیزی  هک  تسایـس  ینعم  تسا  نیمه  ایآ  .!؟ دـننک یم  بوکدـگل  هدراذـگ  اپ  ریز  دوخ 
هتسکش یعطق  نیناوق  و  هتخیر ، كاپ  ياه  نوخ  ددرگ !؟ ادف  دیاب  زیچ  همه  ناشتسایر  تموکح و  هار  رد  هک  هیما  ینب  تسایس  ینعم 

نیرتکچوک یگدـنز  رد  ام  هک  هللاذاـعم  مینک !؟ يوریپ  وا  زا  همه  دـنراد  راـظتنا  ناراداـیند  هک  تسا  تسایـس  نیمه  نیا  اـیآ  .!؟ دوش
یفالخ فارحنا و  ره  هب  ایند ، ياه  تسایر  و  ایند ، رطاخ  هب  هک  دننارگید  نآ  !!. میشاب هتشاد  یمالسا  تاررقم  زا  یفارحنا 
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یشکمدآ يزیرنوخ و  هب  تسد  یمالـسا  تاررقم  فالخرب  هک  دننارگید  اهنآ  دنوش ، یم  بکترم  ار  یتیانج  مرج و  ره  هدز ، تسد 
مهم یلیخ  نم  رظن  زا  ادخ  هناخ  رد  ندـش  هتـشک.دننک  یم  رورت  هاگتـسد  اب  تفلاخم  مرج  هب  طقف  ار  يدازآ  قح و  نارادـفرط  هدز ،

یم اپ  ریز  مه  ار  ینآرق  تارارقم  نآرق و  اهنیا  تسا ، یمالسا  نوناق  کی  نتسکش  دراد ، تحاران  زیچ  ره  زا  رتشیب  ارم  هچنآ  تسین ،
هناخ تمرح  دنراد  یمن  هگن  ار  ینامسآ  نوناق  و  ادخ ، مکح  تمرح  هک  یناسک  دنراد ، یمن  هگن  ار  ادخ  هناخ  تمرح  دنراذگ (1) 

!!. دنراد یم  هگن  ار  ادخ 

ماگنهبان تکرح 

تـسا مهم  هچنآ  درادن ، یلاکـشا  نم  ندش  هتـشک  تشک ؛ دنهاوخ  ارم  دـشاب  رگا  مه  فاوط  لاح  رد  منامب ، اجنیا  رگا  مناد  یم  نم 
هتشک مناسرب  مالسا  يایند  شوگ  هب  یمـسر  روطب  ار  دوخ  تفلاخم  هکنآ  زا  شیپ  رگا  مسرب ، لتق  هب  اجنیا  نم  رگا.تسا  راک  هجیتن 
يارب و  شیپ ، رد  ار  هفوک  هار  توعد ، زا  تباجا  يارب  هتفرگ ، ناشن  ود  هریت و  کی  فورعم  لوق  هب  و  هدرک ، مگ  ار  بلطم  زاب  موش ،

یمومع نالعا 
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ات دیایب  دوجو  هب  يا  هنیمز  کیرحت و  ار  مدرم  يواکجنک ، سح  هک  مینک  باختنا  ار  یتقو  مدرم ، شوگ  هب  دوخ  فرح  ندـناسر  و 
ار فده  هدیسر و  هجیتن  هب  هرخالاب  تفرگ ، ام  تسد  زا  ار  هفوک  تصرف  بیقر ، یناطیش  تسایس  دش و  نوگرگد  هفوک  عاضوا  رگا 
مـلظ و ندرک  نوگنرـس  قـح و  هماـقا  يارب  رتـهب ، هـچ  هدـش  وربور  تقفاوـم  اـب  رگا  مـیور ، یم  هفوـک  هـب  ور  ام.میـشاب  هدرکن  مـگ 
زا یعمج  اـم  یهارمه  دــش و ب  میهاوـخ  هتــشک  هدــش ، وربور  تسکــش  اـب  رگا  و  مـیا ؛ هدوـمیپ  ار  نیرتـکیدزن  هار  يرگدادــیب ،

هرخالاب دشاب ، یگشیمه  دناوت  یمن  هزینرـس  تموکح  درک ، ناهنپ  دوش  یمن  ار  يزیرنوخ  لتق و  نیا  .دنوش  یم  هتـشک  نامنارادفرط 
ناـقفخ و تموـکح  اـهارچ ، نوـچ و  اهادـص و  رــس و  نـیمه  اـب  و  درک ، دـنهاوخ  ارچ  نوـچ و  مدرم  دوـش و  یم  دـنلب  ادـص  رس و 
نید و زا  مدرم  هدـمآ ، راـک  يور  يرتدازآ  تموـکح  اـعبط  و  ددرگ ، یم  موـکحم  یتـسین  لاوز و  هـب  هدـش و  لزلزتـم  يروتاـتکید 

رـضاح طیارـش  رد  اجنیا  ام.تسا  هدش  رترود  نامهار  یمک  یهتنم ، میا ، هدیـسر  هجیتن  هب  ام  و  درک ، دنهاوخ  تیامح  ینید  تاررقم 
يزکرم تموکح  یفارحنا  ءوس و  تاـغیلبت  ادرف  اـت  مینک  نشور  ار  عوضوم  هجوتم و  ار  مدرم  ماـگنهبان  تکرح  کـی  اـب  میناوـت  یم 

یهار اهنت  ماگنهبان ، یناهگان و  روط  هب  اجنیا  ام  تکرح.دنک  سکعنم  يرگید  تروص  هب  ار  بلطم  ام ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـناوتن 
ار ام  هک  تسا 
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دربتـسد زا  ار  یمالـسا  تاسدـقم  هدرک ، هدـنز  ار  مالـسا  میهاوخ  یم  ام.دـناسر  یم  هجیتـن  هب  تروص  ره  رد  و  کـیدزن ، فدـه  هب 
اب رگا.میربب  نیب  زا  ار  يرگدادیب  هدرک ، رادیب  ار  یگدازآ  میهاوخ  یم  ام.میهد  تاجن  دننک  یم  یگدنز  مالسا  مان  هب  هک  نارگمتس 

تسکـش و اـب  رگا  و  هدیـسر ، هجیتـن  هب  رتدوز  میتفاـی  تسد  تموکح  هاگتـسد  رب  امـسر  هدـش و  وربور  هفوک  مدرم  یلمع  تقفاوـم 
نیا و  میا ، هدوب  ام  نآ  هدننیرفآ  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  یبالقنا  امتح  هدـش و  مهارف  هک  یتامدـقم  نیا  اب  میدـش ، وربور  تداهش 

ره رد  ام  سپ.داد  دهاوخ  تاجن  شناتسدمه  دیزی و  غوی  زا  ار  هدید  متس  مدرم  و  نوگژاو ، ار  نارگمتـس  خاک  دیدرت  نودب  بالقنا 
ام العف  دناسر ، یم  لزنم  کی  هب  ار  ام  هار ، ود  ره  نیا.تسا  رتکیدزن  يرگید  رترود و  یمک  هار  کی  هکنآ  زج  میا  هدرک  حـتف  لاح 

باسح اب  هچرگ  ـالا  و  رتهب ، هچ  درکن  رود  ار  اـم  هار  بیقر ، رگا  دـنک ، هچ  ثداوح  تاردـقم و  اـت  میوش ، یم  دراو  رتکیدزن  هار  زا 
زور هدرک ، یعطق  ار  ینیسح  میمـصت  راکفا ، نیا.تسا  ام  زا  ییاهن  يزوریپ  لاح  ره  رد  اما  تسا ، ام  اب  یعطق  تسکـش  يرهاظ  ياه 

هطقن نینچ  زا  ینامز  نینچ  رد  تکرح  نیا.تفگ  كرت  هفوک  مزع  هب  ار  هکم  یناـهگان  روطب  يرجه  تصـش  لاـس  هجح  يذ  متـشه 
کی زا  هدوب و  هقباس  یب  الماک  دنیآ  یم  اجنیا  هب  تقو  نیا  كرد  يارب  رود  رایسب  ياه  هار  زا  مدرم  هک  يا 
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یهاتوک تدم  هلصاف  رد  لیلد ، نیمه  هب  و.ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  هب  دسر  هچ  ات  دوب ، زیگنا  تفگش  يداع  ناملـسم 
نآ لیلد  ماگنهبان و  تکرح  نیا  زا  نخـس  دـندوب  مه  رود  رفن  دـنچ  اجک  ره  دـش ، زور  هلئـسم  ترفاـسم  نیا  درک و  رپ  ار  هکم  رهش 
هب ار  دیزی  تموکح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک : دندیسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اهوگتفگ  ثحب و  نیا  رد  مدرم  هن  دون و  يدص  دوب ،

هرابرد اه  تواضق  هتبلا.تسا  هتفگ  كرت  ار  هکم  ادخ  هناخ  تمرح  ظفح  يارب  هدیسرت و  دوخ  ناج  رب  اجنیا  دسانش و  یمن  تیمسر 
رظن رد  عوضوم  کی  اما  درک ؛ یم  ریـسفت  یـسایس  ینید و  رظن  زا  شروعـش  مهف و  هزادـنا  هب  سک  ره  هدوب و  فلتخم  ترفاـسم  نیا 

رد نیسح  نتشک  هب  تبسن  دوب  ماش  تموکح  میمصت  نآ  دنتـسیرگن و  یم  نآ  هب  راجزنا  رفنت و  مشچ  هب  ناگمه  دوب و  ناسکی  همه 
هفاـضا هب  ، اـه ینیب  شیپ  همه  نیا  اـب  بیترت  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ملـسم ، همان.دـشاب  فاوـط  لاـح  رد  هچرگ  هکم ،

: هفوک زا  دیزی  همان  اما.داد  تکرح  هکم  زا  تموکح ، زکرم  اصوصخم  اه  ناتسرهش  یمومع  عاضوا 

هفوک بالقنا  رادنامرف و  باختنا 

مرگرس تموکح و  یم  تسم  هدز ، هیکت  تفالخ  دنسم  رب  دیزی 
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لامتحا دـیدرگ ، تفالخ  ماقم  میدـقت  هتـسبرس  يا  همان  دـش ، هداد  هزاجا  دـهاوخ ، یم  هزاجا  ناسر  همان  دوب ، نایرابرد  ياـهوگتفگ 
اما هعلاطم ، يداع  تلاـح  اـب  نآ  لوا  ياهرطـس  دـش ، زاـب  هماـن  تفر ، یم  دـهد  ناـشن  ار  يرتشیب  تیقفوم  هک  يزیگنا  ترـسم  رطخ 
زا نایفارطا.دـش ، هظحالم  همان  رخآ  ياهرطـس  ات  رتقیمع  هاگن  رتکیدزن و  مه  هب  اهوربا  هدیـشک ، مهرد  هفایق  مک  مک  راظتنا  فالخرب 

دیزی هک  دنراظتنا  رد  همه  تسا ، راک  رد  يا  هزات  ربخ  دنتسناد  دنتشاد  هک  یتاعالطا  هفاضا  هب  و  دندناوخ ، ار  همان  بلاطم  دیزی  هفایق 
رکف هب  هظحل  دـنچ  يارب  درک و  هعلاطم  ار  همان  راب  نیمود  يارب  دـیزی.دزاس  ناشهاگآ  همان  بلاـطم  زا  هتـشاذگ ، ناـیرج  رد  ار  اـهنآ 

اب تسکش و  ار  توکس  دیزی  هرخألاب  دز ، یم  یسدح  همان  هرابرد  دوخ  شیپ  سک  ره  تفرگ ، ار  سلجم  یقیمع  توکس  تفرورف ،
! دوبن يا  هضرع  یب  ناوتان و  درم  هک  ناـمعن  هدـش ؟ هداتـسرف  هفوک  هب  هک  تسیک  قیـالان  درم  نیا  تفگ : یـصاخ  تنوشخ  يدـنت و 

ياه هاگتسد  و  تسا ، هدمآرد  نیسح  بئان  فرصت  رد  هفوک  هک  دنا  هتشون  ام  ناتـسود  هتـشذگ ، راک  زا  راک  ابیرقت  هک  الاح  روطچ 
دناوت یمن  وا  مدرک ، علخ  تاراما  ماقم  زا  ار  اقآ  نیا  دوش ، یگدیـسر  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  اروف  !!. دـنا هتـسشن  تکاـس  اـم  هب  طوبرم 
شیپ ار  نیفلاخم  هداد و  همتاخ  اهادـص  رـس و  نیا  هب  رتدوز  هچ  ره  اـت  داتـسرف  راـک  نیا  يارب  دـیاب  ار  يرگید  دـهد ، ماـجنا  يراـک 

: درک لاؤس  نایفارطا ، هب  ور  هتفرگ و  دوخ  هب  يداع  هفایق  دعب  !. دناشنب ناشیاپ 
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تیرومأم هزوح  کی  هب  رادنامرف  کی  نداتسرف  هلئسم  تسین ، هداس  تیرومأم  کی  عوضوم  داتسرف ؟ دیاب  ار  یـسک  هچ  امـش  رظن  هب 
طوقس و فرش  رد  ناج و  همین  اجنآ  رد  ام  هب  هتسباو  تارادا  دنا ، هدرب  نوریب  ام  رایتخا  زا  ابیرقت  ار  تکلمم  زا  یتمـسق  تسین ، مارآ 

یم هدارا  میمـصت و  اب  ناسنا  کـی  دـنادرگزاب ، يوج  هب  ار  هتفر  بآ  دـناوتب  اـت  تسا  مزـال  ریبدـت  اـب  دـنمدرخ و  يدرم.تسا  گرم 
فدـه هب  وا  میراذـگ  یمن  ام  اما  تسا  هدرب  نیـسح  ار  قارع  دروآرد ، نیـسح  يولگ  زا  ار  هفوک  هدـش  هک  تمیق  ره  هب  هک  میهاوخ 

!؟ دنک یمن  زارد  تقافر  تسد  ارچ  دیایب !؟ رانک  ام  اب  تسین  رـضاح  ارچ  دنک !؟ یم  بیقعت  ردقنیا  نیـسح  نیا  ارچ.دسرب  دوخ  ياه 
کی هب  تسد  میوش  یم  روبجم  هرخالاب  ام  .!؟ دسانـش یمن  تیمـسر  هب  ار  ام  تفالخ  دنک و  یمن  تعیب  ام  اب  اهناملـسم  همه  لثم  ارچ 

ردـپ و هتـشذگ  زا  نیـسح  ارچ  درادـن ، رایتخا  رد  یتردـق  تسین ، وا  اب  یـسک  هک  دـنیب  یمن  نیـسح  رگم  مینزب ، یکانرطخ  ياهراک 
تفر یـضاق  هب  اهنت  هکنآ  زا  سپ  دیزی ، .!؟ دـیگنج ناوت  یمن  ام  تردـق  اب  هک  دـنک  یمن  رکف  وا  ارچ  دریگ ؟ یمن  قشم  رـس  شردارب 

ینیسح راکفا  نیسح و  زا  (1) و 
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مدرم ردـقنآ  شناـیفارطا  اـما  تشاد  باوج  کـی  کـی  تفگ ، یم  وا  هک  یتـالمج  دوـب ، هتفر  یـضاق  هب  اـهنت  دـیزی  يرآ ، . 31 - 1
روط هب  باتک  نیا  تاحفص  رد  تسا و  مولعم  همه  اهارچ  نیا  باوج  الا  و  دنـسرتن ، تقو  تردق  زا  هک  دندوبن  هدیمهف  ای  شنمدازآ 

.هدش هداد  لصفم 
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؟ داتسرف دیاب  ار  یسک  هچ  امش  رظن  هب  درک ؟ دیاب  هچ  الاح  تفگ : نایسلجم و  هب  درک  ور  هرابود  تفگن  شباوج  یسک  درک و  داقتنا 
ره هتفرورف و  رکف  هب  نایفاطا ، !. درک شوماخ  دیاب  رتدوز  هچ  ره  ار  هنتف  نیا  میتسرفب ، ات  دینک  داهنـشیپ  دیناد  یم  حالـص  ار  سک  ره 
هب تشاد و  یفعـض  هطقن  دندرک  یم  دیدناک  ار  سک  ره  دش ، اه  ثحب  نایرج  لصا  اهنآ و  هرابرد  هدرک و  داهنـشیپ  ار  یناسک  کی 

، تشامگ ناوت  یمن  ار  سک  همه  دتفا ، یم  ینادجو  ینید و  تاسدقم  هب  ناسنا  راک  رس و  هک  ییاهراک  رب.دروخ  یمن  راک  نیا  درد 
يورین یلام و  تردق  دروخ ، یمن  درد  هب  اهنت  ینادراک  یکریز و  تسین ، یفاک  اهنت  تعاجش  تماهش و  اهراک  عون  نیا  ماجنا  يارب 

و هدوبن ، دنب  ياپ  زیچ  چیه  هب  هک  درک  ادیپ  دیاب  ار  یناسک  اهراک  عون  نیا  ماجنا  يارب.دـهد  ماجنا  يراک  دـناوت  یمن  مه  اهنت  شترا 
نامرف هناروکروک  هتشاذگ و  مه  دوخ  تیناسنا  يور  اپ  دناوتب  یتح  یـصاخ  طیارـش  رد  و  هتـشادن ، يدایز  هقالع  ینید  تاسدقم  هب 

، ناکیدزن زا  یکی  تبقاع.دـهد ، ماجنا  ار  اهراک  نینچ  نیا  دـناوتب  ات  تسا  مزـال  یلاـباال  اورپ و  یب  يرادـنامرف  دـنک ، ارجا  ار  زکرم 
درم وا  دـنتفگ : یگمه  دندیدنـسپ ، هدرک و  تقفاوـم  همه  دـمآ  ناـیم  هب  هللادـیبع  مسا  هک  نیمه  درک ، داهنـشیپ  ار  داـیز  نب  هللادـبع 

، داد دهاوخ  همتاخ  يزکرم  تموکح  عفن  هب  دشاب  تمیق  ره  هب  هدرک و  لح  ار  هلئـسم  دیاب  تروص  ره  هب  وا  تسا ، یقیال  نادراک و 
هک یلاکشا  اهنت 
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ار هرصب  دناوتب  هک  یسک  میرادرب ، اجنآ  زا  ار  وا  میهاوخب  رگا  تسا و  هرصب  رادنامرف  رـضاح  لاح  رد  وا  هک  تسا  نیا  تسا  راک  رد 
يرتشیب ییانـشآ  یـسانشناور  لئاسم  اب  هک  ناـیرابرد  زا  یکی   . میرادـن (1) دـنک  هرادا  ییایفارغج  یـسایس و  صاخ  طیارـش  نیا  رد 

، تسا شیپ  رد  یبوخ  رایسب  هار  اقافتا  تفگ : هدرک و  لح  ار  لکشم  اروف  تسناد ، یم  يدودح  ات  ار  هللادیبع  فعض  هطقن  و  تشاد ،
هدش هداد  وا  هب  يدقن  شاداپ  تقیقح  رد  درک و  دهاوخ  راک  رتهب  دیسانشب  مه  هفوک  رادنامرف  هرصب ، يرادنامرف  نتـشاد  اب  ار  وا  رگا 
یمن امش  یلک  روطب  و  دوش ؟ یم  هچ  دنربب  الاب  هجرد  کی  ار  یمکاح  یلاو و  کی  یتقو  دیناد  یمن  امـش  دیا ، هدرک  قیوشت  ار  وا  و 

اب هدیسر  يا  هزات  زیچ  هب  یتقو  دننک ، یم  راک  يدام  ياه  تموکح  ياه  هاگتسد  رد  و  هدوب ، دنم  هقالع  تایدام  هب  هک  یناسک  دیناد 
یم ارجا  هتـسب  شوـگ  مشچ و  دوـش  داهنـشیپ  اـهنآ  هب  هچ  ره  هدـیجنگن و  دوـخ  تسوـپ  رد  رگید  دـنیایب  رتـالاب  هجرد  هبتر و  کـی 

نیرتهب هب  ار  راک  هک  مهد  یم  نانیمطا  نم  دـینک ، راذـگاو  وا  هب  مه  ار  هفوک  يرادـنامرف  دایز ، نبا  تیعقوم  ظفح  اب  رگا  امـش.دننک 
.دوش هتخانش  راک  نیا  ءارجا  رومأم  هرصب  يرادنامرف  نتشاد  اب  هللادیبع  دش  رارق  هدرک ، قیدصت  یگمه.دهد  همتاخ  هجو 
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هیواعم تموکح  رد  هک  صاعورمع  لثم  ینادراک  نارادمتـسایس  هدیزرو و  لاجر  دیزی  تموکح  تالیکـشت  رد  یلک  روطب  . 32 - 1
.تشادن دوجو  درک  تمدخ  هیما  ینب  تنطلس  هب  ردقنآ 
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هتشون هفوک  زا  دیزی  ناتسود  هک  يا  همان  لمعلا  سکع  تقیقح  رد  دش و  هتـشون  هرـصب  هب  ماش  زا  يا  همان  دیدرگ و  باختنا  هللادیبع 
يو هب  هدمآ  ماش  زا  هک  يا  همان  دش و  دراو  ناسر  همان  هک  دوب  مرگرس  دوخ  راک  قاتا  رد  هللادیبع.دمآرد  همان  نیا  تروص  هب  دندوب 

اب تسا : هتـشون  وا  تسا ، هدراذـگ  ام  هدـهع  هب  ینیگنـس  تیرومأم  کی  ناوارف ، لیلجت  اب  وا  دوب ، دـیزی  صخـش  زا  همان.درک  میلـست 
تیالو و نامرف  ياج  هب  همان  نیا  و  مسانـش ، یم  نآ  عباوت  هفوک و  یتموکح  نووئـش  ماـمت  ظـفح  رومأـم  ار  امـش  هماـن  نیا  ندیـسر 

مهارف يرتشیب  رسدرد  هدشن و  رتدایز  هنتف  عاعش  ات  دینک  هلجع  راک  نیا  رد  دیناد  یم  حالـص  هک  یبیترت  ره  هب  تسا ، امـش  تموکح 
هب تشاد  هک  یتایصوصخ  اب  همان  نیا.دیراد  رضحتسم  دوخ  راک  هجیتن  زا  ار  ام  اروف  دیریگب و  ار  وا  تاغیلبت  نیسح و  يولج  هتـشگن 
رد دایز  نبا.درک  عطق  ار  هللادـیبع  یلبق  هدـش  میظنت  ياه  همانرب  دوب ، هدیـسر  وا  هب  شیب  مک و  هفوک  عاضوا  زا  هک  یتاـعالطا  هفاـضا 

مالعا ینالوط  اتبسن  هباطخ  کی  اب  شناردپ ، دیزی و  زا  لیلجت  زا  سپ  راضحا و  دجـسم  رد  ار  مدرم  زور  لومعم  قبط  تصرف ، نیلوا 
ار هزوح  نیا  ياه  تیلوئـسم  هداد ، رارق  دوخ  ياج  هب  ار  مردارب  نونکا  مه  زا  و  مور ، یم  هفوک  هب  یهاتوک  تدـم  يارب  نم  : هک درک 

هب مراپس ، یم  وا  هدهع  هب 
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ماش تردق  زا  ار  هرـصب  مدرم  اهدیدهت ، هلـسلس  کی  زا  دعب  و.دینک  يوریپ  مردارب  زا  دش ، یم  يوریپ  نم  نامرف  زا  هک  تبـسن  نامه 
هیاـس رد  هک  اـم  ناـمرف  زا  هک  یناـسک  لاـح  هب  ياو  : تفگ ررکم  هدیـشک و  اـهنآ  هب  ار  يزکرم  شترا  یماـظن و  ياوـق  و  هدـناسرت ،

لاح هب  ادـب  دـننک ، فلخت  میرب  یم  ار  اهنآ  ام  هک  یهار  زا  هک  یناسک  تخبدـب  دـنک ، یچیپرـس  دوش  یم  رداـص  يزکرم  تموکح 
نـشخ دنت و  تالمج  لیبق  نیا  اب  دایز  نبا   . دنهد (1) هار  دوخ  هب  ار  دیزی  دنمورین  ردـتقم و  هاگتـسد  اب  تفاخم  هشیدـنا  هک  یناسک 

.تفرگ شیپ  رد  ار  هفوک  هار  تصرف  نیلوا  رد  و  دش ، نوریب  دجسم  زا  ریز و  هب  ربنم  زا  هداد ، همتاخ  ار  دوخ  ياه  هتفگ 

دور یم  هفوک  هب  دیزی  هدنیامن 

هب فلاخم  بطق  ود  نیا  هرصب ، زا  ار  دایز  نبا  مه  دیزی  ناتسود  همان  داد ، تکرح  هکم  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ملسم ، همان 
کیدزن مه 
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هتـشاذگ شرایتخا  رد  هرـصب  رد  يراشرـس  ياه  تیلاعف  نیـسح و  ذوفن  هرابرد  هک  دوب  یتاعالطا  دایز ، نبا  تنوشخ  لـیلد  . 33 - 1
ار اهنآ  زا  یکی  لبق  زور  دـنچ  رد  تسا و  هتـشون  هرـصب  رد  دوخ  ناتـسود  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  ییاه  هماـن  اـصوصخم  دـندوب 

فرط زا  تسا  يا  هشقن  هک  درک  یم  رکف  وا  دوب و  هدروآ  هماـن  دوراـج  نب  رذـنم  يارب  هک  يدـصاق  و  دوب ، هدرک  مادـعا  ریگتـسد و 
(. ص 177 ج 1 ، راحب ،  ) دش دصاق  مادعا  هب  یهتنم  داد و  لیوحت  ار  همان  دصاق و  تهج  نیا  زا  هللادیبع ،
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گنج مه  زاب  دـنیآ ، یم  دربن  نادـیم  هب  لطاب  قح و  مه  زاب  دـنا ؛ هداتفا  هار  هب  هطقن  کـی  مزع  هب  داـضتم  يورین  ود  نیا  دـنوش ، یم 
ات  ) ددرگ یم  مهارف  هرابود  نامیا  رفک و  هزرابم  هنیمز  هرخألاب  و  دوش ، یم  عورش  یهاوخ  يدازآ  تیرح و  اب  يرگمتـس  رامعتـسا و 

تـسکش رامعتـسا  لطاب و  تسا و  زوریپ  يدازآ  قح و  تبقاع ، هک  دوش  تباث  يرـشب  یگدنز  خیرات  رد  راب  نیمرازه  نیدـنچ  يارب 
لزنم هب  لزنم  هدش و  علطم  ار  هفوک  یمومع  عاضوا  هدرک و  هدافتـسا  دراد  رایتخا  رد  هک  يزهجم  ياه  هاگتـسد  زا  دایز  نبا  (. هدروخ

، دزات یم  شیپ  یفدـه  هب  ور  هتـسهآ  هتـسهآ  هتفگ و  كرت  هفوک  مزع  هب  ار  هکم  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح.دوش  یم  کیدزن 
يا هزات  عالطا  هفوک  زا  هک  دـیاش  دـندنویپب ، وا  هب  یناسک  درذـگب و  جـح  مایا  هک  دـشاب  دراد ، یللع  ینیـسح  تمیالم  یگتـسهآ و 

.دنک دییأت  ار  ملسم  همان  هدیسر ،

دوش یم  هفوک  دراو  یناطیش  هشقن  اب  رادنامرف ،

هفوک ياهناتـسلخن  هک  دوب  هدرکن  ناهنپ  ار  دوخ  هفاـیق  ناـشخرد  باـتفآ  زونه  هدرک ، یط  ار  هار  رتماـمت  هچره  تعرـس  هب  داـیز  نبا 
یم مه  راوگان  ياهدـمآ  شیپ  لاـمتحا  هکلب  هدـشن ، لابقتـسا  اـهنت  هن  دوش  رهـش  دراو  ماـگنه  نیا  رد  داـیز  نبا  رگا  تشگ ، ناـیامن 

هاگتـسد دناد  یم  وا  نیـسح ، يارب  اما  دنا ، هدـمآ  لابقتـسا  هب  مدرم  نیـسح ، زا  اما  دراد ، راظتنا  تلاح  هفوک  دـناد  یم  دایز  نبا.دور 
دیزی هب  هتسباو  ياه 

122 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاورپ یب  روهت و  زا  مینامب ! اجنیا  میوش ! رهـش  دراو  عقوم  نیا  رد  عضو ، نیا  اب.دنرادن  تمواقم  تردـق  هدوب و  فیعـض  تیاهن  رد 
هشیدنا و  یناطیش ، يا  هشقن  درک ، لمأت  یمک  .!؟ میزیرب يرگید  هشقن  رکف و  ای  میورب ! رهش  هب  دوش  یم  هچ  ره  داباداب  هدرک  هدافتسا 

هب يا  هزات  هفایق  سابل ، دیدجت  اب  هتـشادرب و  رـس  هظحل  دـنچ  زا  سپ.تفرورف  رکف  هب  نآ  ءارجا  يارب  و  دیـسر ، شزغم  هب  هنانئاخ  يا 
ایآ دنتفگ : یم  نایهارمه.دروآرد  مشاه  ینب  فارـشا  لاجر و  زا  یکی  لکـش  هب  ار  دوخ  هتخادـنا و  باقن  تروص  هب  هتفرگ و  دوخ 

نینچ هفوک  يرادـنامرف  تابـسانم  دـیاش  تسا ؟ هدرک  تسرد  هچ  يارب  ار  بلاـج  هفاـیق  لکـش و  نیا  دراد ؟ يروـظنم  هچ  داـیز  نبا 
سابل دـیاب  دنـسونأم  اهنآ  قالخا  هیحور و  اب  و  هتـشاد ، یلماک  ییانـشآ  یلع  نارـسپ  یلع و  اب  هفوک  مدرم  نوچ  دـنک !؟ یم  باـجیا 
هتخیمآ یکیرات  دش ، عمج  قفا  رانک  زا  شیئالط  هعشا  درک و  ناهنپ  ار  دوخ  هرهچ  باتفآ ، !!. دشاب اهنآ  هیبش  مه  نارادنامرف  ماکح و 

رـس و هدش ، عمج  شدرگ  هب  هک  داد  روتـسد  نایفارطا  هب  هزاورد  ياه  یکیدزن  رد  درک ، تکرح  دایز  نبا  دـمآ ، رهـش  غارـس  رون  هب 
ارجا هـب  ار  نآ  هدـش و  هـشقن  هجوـتم  ناـیفارطا  اـجنیا ، .دـنیوگب  مدـقم  ریخ  و  هدرک ، یفرعم  نیـسح  ماـن  هـب  ار  وا  هتخادـنا  هار  ادـص 

طاشن شیع و  يانب  دش ، دنلب  يدرک  نشور  ار  ام  رهش  دیدمآ ، شوخ  مدقم ، ریخ  يادص  دنتشاذگ ،
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باسح اـب  تیعمج  مجح.دـنتخادنا  هابتـشا  رد  ار  مدرم  ـالماک  هداد و  هیما  ینب  دـیزی و  هیلع  رب  يدـنت  ياهراعـش  یتح  هتـشاذگ و  ار 
لابقتـسا نیـسح  زا  یتسار  هکنآ  نامگ  هب  مدرم  دـش ، یم  عمج  يرتشیب  عامتجا  دـنتفر  یم  شیپ  هچ  ره  تفر ، الاب  یـضایر  دـعاصت 

بش و لوا  یکیرات  زا  دایز  نبا.دمآ  تکرح  هب  هفوک  رهـش  مک  مک  و  هدش ، عمج  شفارطا  دـننک  یم  مارتحا  لیلجت و  وا  زا  هدرک و 
نودب تشاذگ ، رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنابایخ  هچوک و  دش ، رهـش  دراو  هدرک  هدافتـسا  ءوس  هفوک ، رهـش  راظتنا  تلاح 

هرامالاراد نامتخاس  فرط  هب  تفرگ و  شیپ  ار  يرادنامرف  هار  امیقتـسم  دـنزب  رانک  ار  باقن  یمک  ای  دـیوگب  نخـس  یـسک  اب  هکنآ 
راک لوا  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیسح  نیا  دور ، یم  يرادنامرف  غارس  هک  تسا  نیسح  نیا  دندرک ، یم  نامگ  مدرم.درک  یم  تکرح 

، دندرک هرصاحم  ار  يرادنامرف  نامتخاس  هتفرگ و  دوخ  هب  یـشروش  تلاح  لیلد  نیمه  هب  دنک و  هرـسکی  ار  تقو ) رادنامرف   ) نامعن
، تقو رادنامرف  نامعن.دنعلبب ، ار  يرادنامرف  ترامع  دنتـساوخ  یم  ایوگ  هک  دوب  نانچ  دـیزی  هب  هتـسباو  ياه  هاگتـسد  رب  تلم  مشخ 

رهاظت کی  تروص  هب  تیعمج  يادـص  رـس.دندنبب و  الماک  ار  يدورو  ياهرد  مامت  دوب  هداد  روتـسد  هتفرگ  دوخ  هب  نصحت  تلاح 
، دنک یم  بیقعت  ار  شیوخ  یناطیش  تسایس  هکنآ  نیع  رد  دایز  نبا  داد ، ناکت  ار  نامعن  یعمج ، هتسد 
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هجوـت مه  تاـکن  نیا  هب  دراد ، ارجا  تسد  رد  ار  شیوـخ  هشقن  هکنآ  نیع  رد  وا  دـنک ، یم  باـسح  ـالماک  مه  تارهاـظت  نیا  يور 
تازاوم هب  ار  دوخ  هدنیآ  نشخ  تسایس  رد  ات  دجنس ، یم  ناشنمدیزی  زا  ار  یمومع  ترفن  و  نیسح ، هب  ار  مدرم  هقالع  هجرد  هدرک ،

هیما ینب  دیزی و  ياه  هاگتـسد  هیلع  رب  مدرم  دراد و  هرهچ  رب  ینیـسح  باقن  تیعمج ، نایم  رد  دایز  نبا.دنک  راک  ترفن  هقالع و  نیا 
دروآ و نوریب  نامتخاس  هچیرد  زا  رـس  نامعن ، ياقآ.دمآ  يرادنامرف  راوید  رانک  ات  تیعمج  نیا  هارمه  هب  دایز  نبا  دـنهد ، یم  راعش 

راک لاـبند  رادـب و  تسد  اـم  زا  یلع ! نب  نیـسح  يا  ربمغیپ ! رـسپ  يا  تفگ : دـندوب  هدـمآ  درگ  شفارطا  رد  مدرم  هک  یـسک  نآ  هب 
نیسح ما ، هدمآ  اجنیا  هک  منم  نیا  تسیک ؟ ربمغیپ  رسپ  نامعن ! دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و  نخس  هب  دایز  نبا  اجنیا.شاب  شیوخ 

زاب ار  رد  داتـسرف  هلجع  اـب  تخانـش ، ناـمعن  هکنیمه  !. دوز دوز ، شاـب ، دوز  نک ، زاـب  ار  رد  اروف  مداـیز ، رـسپ  هللادـیبع  نم  تسیک ؟
هقباس یب  یبیرف  ماوع  يزاس و  هنحـص  نیا  ربارب  رد  مدرم.دنتـسب  ار  رد  اروف  دندش و  دراو  شنایفارطا  زا  رفن  دنچ  دایز و  نبا  دندرک ،

.دش رجفنم  برخم  يازشتآ  ياه  هحلسا  دننامه  هفوک  هزوح  مامت  رد  ربخ  نیا  هدنکارپ و  تعرس  هب  تحاران و  تخس 
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دریگ یمزاب  نیسح  يولگ  زا  ار  هفوک  تموکح  هزات ، رادنامرف 

هفوک خیرات  رد  هک  دوب  يا  هسلج  دهاش  بش  نآ  رد  هفوک  يرادنامرف  نامتخاس  دش ، لیکـشت  نیـسح  هیلع  یمـسر  سنارفنک  نیلوا 
رب يدازآ ، تیرح و  هیلع  رب  هک  یناسک  زا  ات  دمآ ، دوجو  هب  یخیرات  سنارفنک  دـیدرگ ، لیکـشت  يا  هرواشم  هسلج  تشادـن ، هقباس 

تـسایر هب  هک  یـسنارفنک  !. دوش يریگولج  دـننز  یم  یتامادـقا  هب  تسد  ملـسم  نیـسح و  لـثم  تموکح ، تکلمم و  لالقتـسا  هیلع 
هدنیامن ملـسم ، ياه  تیلاعف  عضو  زا  یلماک  تاعالطا  نامعن  ياقآ  هکنآ  زا  سپ  دوب ؛ یبلاج  ياهوگتفگ  رظان  دش  لیکـشت  هللادیبع 

هار اهنت  نم  رظن  هب  نتفگ : نخـس  درک  عورـش  هللادیبع  دومن ؛ دزـشوگ  ار  عاضوا  ندوب  كانرطخ  لاح  نیع  رد  و  درک ، نایب  ینیـسح 
دوجو هب  هایس  قانتخا  کی  مینک ، یم  دیدهت  تخـس  ار  مدرم  تسا ، نشخ  دنت و  تسایـس  کی  ندرب  راکب  طیحم ، نیا  ریخـست  يارب 

ناـشدوجو زا  توکـس ، تقفاوـم و  تروـص  رد  مینک ، یم  ریگتـسد  دـشاب  نکمم  هک  يا  هلیـسو  ره  هـب  ار  موـق  نارـس  مـیروآ ، یم 
اعبط میدرک  نینچ  لیابق  ناسانشرس  رفن  راهچ  اب  یتقو  میشک ، یم  شیپ  ار  مادعا  دیعبت و  نادنز و  تفلاخم ، تروص  رد  و  هدافتـسا ،

هدروآ تسد  هب  دوخ  عفن  هب  ار  طیحم  جیردت  هب  ام  دهد و  یمن  دوخ  هب  ندیشک  سفن  قح  یسک  هدش ، هتفرگ  نارگید  زا  مشچ  رهز 
دـیزی و هار  رد  اهنیا  دنتـسه ، ییادـف  هدامآ و  نادرم  ماش ، زا  مه  ات  ود  یکی  هرـصب ، زا  یـضعب  نم ، نایهارمه  نیا  نامعن : ياـقآ.میا 

همه زا  هیما  ینب  تموکح 
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، دیا هدرک  راتفر  میالم  یلیخ  امـش  نامعن : ياقآ  .مراد  هیکت  دامتعا و  اهنآ  هب  نم  هک  دنتـسه  یناراکادف  اهنیا  دنرذگ ، یم  دوخ  زیچ 
نامه زا  رگا  تسا ، هدرک  زاب  اج  اجنیا  نیسح ، دوخ و  يارب  ملـسم  مک  مک  ات  دیا  هدراذگ  نیفلاخم  رایتخا  رد  ار  نادیم  لوا ، زا  امش 

هب راک  يدرک  یم  ریگتـسد  دـننز  یم  اـهراک  هنوگ  نیا  هب  تسد  هک  ار  یناـسک  يداد و  یم  ناـشن  تنوشخ  يدـنت و  لوا  ياـهزور 
.تسین يا  هراچ  چیه  میوگ  یم  نم  هک  يا  هشقن  نیا  زج  الاح  اما  دیشک ، یمن  اجنیا 

دوش یم  لیکشت  یسوساج  نامزاس 

ام اب  فلتخم  ساهـسابل  رد  هک  تسا  ینیرومأم  و  يرـس ، نامزاس  کی  نتـشاد  اـم ، هشقن  یـساسا  ياـه  هیاـپ  زا  یکی  ناـمعن ! ياـقآ 
ام رگا  میریگن ، رارق  هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  زگره  ام  هکنآ  ات  دنراذگب ، ام  رایتخا  رد  ار  لاوحا  عاضوا و  قیاقد  و  دننک ، يراکمه 

یـسوساج شیتفت ، نامزاس  دـیناد  یمن  امـش  ناـمعن ! ياقآ.دـش  میهاوخ  قفوم  دـصرددص  میوش  راـک  هب  تسد  يرـس  نیرومأـم  اـب 
هب یهتنم  هک  تایئزج  مامت  زا  میناوت  یم  ام  شیتفت  نامزاس  طسوت  تسا !! رثوم  اجک  ات  تموکح  کی  ناینب  يرادـهگن  رد  تینما ،) )

نونکا مه  زا  تسین و  هراچ  چیه  ینامزاس  نینچ  دوجو  زا  نامعن ! ياقآ.مینک  يریگولج  هدش  علطم  دوش ، یم  یلک 
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هب هداعلا  قوف  نم  و  دوش ، یم  باختنا  راک  نیا  يارب  هک  یناسک  زا  یکی.تفرگ  میمـصت  دـیاب  اهنآ  راک  همانرب  دارفا و  باختنا  يارب 
مادختـسا باختنا و  جایتحا ، رادقم  هب  ادعب  ات  دـینک  باختنا  مه  ار  رگید  رفن  هس  ود  یکی  تسا ، لقعم  نم  مالغ  نیا  مراد  دامتعا  وا 

ناـیاپ دوـب ، هدیـشک  لوـط  بش  همین  زا  دـعب  اـه  تعاـس  اـت  هک  بش  نآ  سنارفنک  راـک  باـختنا ، میمـصت و  نـیا  اـب.درک  میهاوـخ 
زیچ چـیه  هک  يا  هنامحر  یب  دادبتـسا  ساسا  رب  هک  دوب  ینـشخ  دـنت و  رایـسب  تسایـس  کی  نتفرگ  شیپ  سنارفنک  نیا  هجیتن.تفای 

هچ ملـسم  مدرم و  اـما  بش ، نآ  رد  هفوک  يرادـنامرف  هسلج  عضو  دوـب  نیا.تسا  هدـش  يراذـگ  هیاـپ  دوـش ، یمن  هتخانـش  نآ  عناـم 
نیا یگدنز ، تفگ : یم  یکی.دـننک  یم  ثحب  زور  هلئـسم  هرابرد  هتـسشن ، مه  رود  یتفر  یم  هک  يا  هناخ  ره  رد  .!؟ دنتـشاد یعـضو 

راد و ياپ  ات  تفلاخم ، زج  تسین  يا  هراچ  میبای  تاـجن  هیما  ینب  دـیزی و  رامعتـسا  لاـگنچ  زا  میهاوخب  رگا  دراد ، مه  ار  اـه  هنحص 
قح هتبلا  تایح ، هن  تسا  گرم  دبتسم ، هایس و  ياه  تموکح  نیا  هیاس  رد  یگدنز  درک ، تمواقم  دیاب  هاگتـسد  نیا  هیلع  رب  مادعا ،

حیحـص تفگ : یم  يرگید.تسا  هدوب  قح  نآ  زا  هشیمه  ییاهن  يزوریپ  اما  دنا  هدرک  یم  ییارآ  فص  مه  ربارب  رد  هراومه  لطاب  و 
، دراد ار  اه  هنحص  نیا  یگدنز  هک  تسا 
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ام درک ، ناوت  یم  هچ  هیما  ینب  طلـست  ماـش و  تردـق  ربارب  رد  اـما  تسا ، هدوـب  قـح  نآ  زا  هشیمه  ییاـهن  يزوریپ  هک  تسا  حـیحص 
هب و  تسین ، هتخاس  ام  زا  يراک  دیزی ، هاگتسد  یناطیش  ياه  هشقن  ییاذک و  تیعمج  نیا  يدام و  یلام و  عضو  نیا  اب  میرادن ، هلیسو 
ره و  دریگ ، یم  همـشچرس  صاخـشا  رهوج  رهوگ و  زا  ـالومعم  هک  اـهوگتفگ  نیا  (. دـنرادن ییانـشآ  شفرد  تشم و   ) فورعم لوق 
یم دوجو  هب  اـه  هیحور  راـکفا و  نیمه  ساـسا  رب  هدـنیآ  ثداوح  و  دزاس (1) ،  یم  راکـشآ  ار  دوخ  نطاب  اـه  هنحـص  نیا  رد  سک 

.دش حبص  هایس  بش  نآ  دیسر و  نایاپ  هب  دمآ ،

نشخ تسایس  کی 

مدرم هعماج ) هولـصلا  : ) دیـسر شوگ  هب  دجـسم  زا  يدانم  يادص  تفرگ ، ندیـشخرد  باتفآ  دش ، نشور  اوه  دـمآ ، الاب  مد  هدـیپس 
نبا.تشگ مهارف  یهوبنا  تیعمج  یهاتوک  تدـم  رد  دیـشک و  دجـسم  هب  ار  مدرم  یمومع ، یتحاران  زور و  عاـضوا  دجـسم ، دـییایب 
يرادنامرف تیالو و  ارم  دـیزی  نینمؤملاریما  دـینادب  مدرم  تفگ : نینچ  انث  دـمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  هدـمآ  دجـسم  هب  دایز 

يرادهگن امش  ياهزرم  زا  و  هتفرگ ، رظن  ریز  ار  امش  یگدنز  نوئش  مامت  ات  هک  هداد 
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، منک راتفر  امـش  اب  فاصنا  اب  هک  هدرک  شرافـس  نم  هب  دیزی  دننک ، هنخر  موب  زرم و  نیا  رد  ناتـسرپ  یبنجا  یبنجا و  مراذگن  هدرک ،
هناردـپ دـننک  ام  تعاطا  هداد و  شوگ  اـم  فرح  هب  هک  یناـسک  زا  و  هدرک ؛ در  اـهنآ  هب  ار  نیمورحم  قح  هدیـسر ، ناـتمولظم  داد  هب 

نتـشک هب  هدوهیب  ار  دوخ  و  دیـسرتب ، دوخ  ناج  رب  مدرم.میامن ! راتفر  ریـشمش  اب  اهنت  دوخ  نیفلاخم  ناشکرـس و  اـب  و  منک ، ییوجلد 
زا تفگب و  نیا   . دش (1) دهاوخ  یلمع  متفگ  هچنآ  مهاوخ  هچنآ  دیشاب  نئمطم  منک ، یم  دیدهت  ار  امـش  نم  هک  دینکن  رکف  دیهدن ،

مدرم تـالاح  زا  هک  ار  یناـسک  هدرک و  راـضحا  ار  کـی  هجرد  ياـه  تیـصخش  لاـجر و  داد ، روتـسد  اـجنامه  دـمآ و  ریز  هب  ربنم 
، هدرک یفرعم  تسا  فلاخم  ام  اب  دیسانش  یم  ار  سک  ره  دیاب  هک  درک  فیلکت  ادیدش  ار  نانآ  دناوخارف ، دنتـشاد  يرتشیب  تاعالطا 

نات هلیبق  دارفا  ناگتسباو و  زا  کی  چیه  هک  دیهدب  تنامض  دیاب  امش  زا  کی  ره  و  دیراذگب ، ام  رایتخا  رد  مه  ار  نیقفاوم  تروص  و 
ع)  ) ملـسم.دیشک میهاوخ  شراد  هب  شا  هناخ  رد  هزیوآ  هب  اجنامه  هک  دشاب  نئمطم  درک  یچیپرـس  سک  ره  و  دننکن ، تفلاخم  ام  اب 

یناه هناخ  هب  بش  همین  بیـسم ،) نب  ملاس  ای  راتخم ،  ) یلبق نابزیم  هناخ  زا  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  ياـج  اروف  راـبخا  نیا  ندینـش  اـب 
اب نایعیش  ناتسود و  دش ، دراو  دوب  هعیش  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  یکی  هک  هر ) )
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و دندیـشک ، یم  هشقن  هدرک ، ثحب  زور  ناـیرج  فارطا  رد  دـندرک و  یم  دـمآ  تـفر و  اـجنآ  یناـهنپ  رد  هظحـالم  تـقد و  تیاـهن 
دـنزاسب و ار  دایز  نبا  راک  هدرک ، جورخ  طیارـش ، یگدامآ  زا  سپ  ات  دـنتفرگ  یم  تعیب  هدوب  نانیمطا  دروم  هک  یناسک  زا  هجیتنلاـب 

هللادیبع !. دینک ربص  تسا  دوز  زونه  تفگ : یناه  دننک ، جورخ  دنتـساوخ  دش ، رفن  رازه  جنپ  تسیب و  ملـسم  یناهنپ  تیعمج  مک  مک 
یم میلـست  ار  اهنآ  دوب  یبیترت  ره  هب  راضحا و  ار  لیابق  نارـس  زا  یکی  زور  ره  هدـش و  طلـسم  عاضوا  رب  ابیرقت  اهادـص  رـس و  نیا  اب 

الاـمجا هک  تسناد  یم  وا  دراد ، تسد  رد  يا  هشقن  اـمتح  هتـسشنن و  راـک  یب  طیارـش  نیا  رد  ملـسم  هـک  دوـب  هجوـتم  هللادـیبع.درک 
نیا زا  هللادیبع.دننک  یم  يرکف  هزرابم  يارب  هتـسشنن و  مارآ  دوب  هدـید  دورو  ماگنه  هب  هک  يدـنت  تارهاظت  نآ  اب  ینیـسح  ناتـسود 

توکـس و نیا  تسا ، راد  هشیر  قیمع و  توکـس  نیا  هک  تسناد  یم  وا  دیـسرت ، یم  دوـب  هدروآ  دوـجو  هب  هک  یقاـنتخا  توـکس و 
نبا.تسا ادص  رـس و  رهاظت و  زا  رتکانرطخ  یهاگ  دیآ  یم  دوجو  هب  قانتخا  دیدهت و  اب  هک  اه  توکـس  نیا  تسین ، یعیبط  شمارآ 

دوجوب راشف  روز و  اب  هک  ییاهتوکـس  شمارآ و  نیمه  رد  اـبلاغ  كاـنرطخ ، ياـهاتدوک  یبـالقنا ، ياـه  شروش  تسناد ، یم  داـیز 
نامزاس زا  درک  عورش  تشاد ، عالطا  یسانش  مدرم  نونف  زا  الماک  هدوب و  انشآ  بلاطم  نیا  هب  نوچ  دایز  نبا.دوشیم  يزیر  یپ  هدمآ 

.دنک هدافتسا  دوب  هدرک  ثحب  وا  زا  هتشذگ  سنارفنک  رد  هک  شیتفت 
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نامزاس رومأم  کی  تیقفوم 

ینک و یم  ادیپ  ار  شناتسود  زا  یکی  اب  ملـسم  هک : درک  شرافـس  هدراذگ و  شرایتخا  رد  مهرد  رازه  هس  غلبم  دناوخارف و  ار  لقعم 
هدافتـسا وا  زا  نمـشد  اب  گنج  رد  ات  مراذگ  یم  امـش  رایتخا  رد  ار  زیچان  غلبم  نیا  ادخ و  يارب  ییوگ  یم  هداد ، اهنآ  هب  ار  لوپ  نیا 

یناهنپ رد  هتفای ، هار  اهنآ  ياه  هاگتـسد  هب  ـالماک  اـت  هدرک  دومناو  کـی  هجرد  هعیـش  یمیمـص و  تسود  ار  دوخ  هصـالخ  و  دـینک ،
ملــسم و لاوـحا  عاـضوا و  زا  يرــس  یــسررب  امــش  راـک  هرخـالاب  و  يراذــگ ، یم  اـم  راـیتخا  رد  ار  ناــنآ  یگنوـگچ  عاــضوا و 

ياقآ.يراد یطابترا  نیرتمک  ام  اب  دهدن  لامتحا  یسک  ات  یشاب  ساسح  قیقد و  رایسب  راک  نیا  رد  دیاب  امش  لقعم ! ياقآ.شناتسود 
زا دینک  یعـس  دوب ، دهاوخ  هظحالم  لباق  بوخ و  مه  ناتـشاداپ  دزم و  تسا ، ریطخ  ساسح و  امـش  راک  هک  تبـسن  نامه  هب  لقعم !

دوخ هنابآم  سدقم  هفایق  دمآ ، مظعا  دجسم  هب  رسکی  تفرگ و  ار  اهلوپ  لقعم   . دییآرب (1) یبوخ  هب  دینک  یم  لوبق  هک  يراک  هدهع 
تسا تدابع  لوغشم  وا  دش ، تدابع  مرگرس  درک و  تسرد  الماک  ار 
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دوب تدابع  مرگرـس  لقعم.تسا  نارگید  بقارم  شـشوگ  مشچ و  اما  دـناوخ  یم  زامن  وا  دراد ، هک  تسا  يروتـسد  لابند  شلد  اـما 
رایـسب ربخ  نیا  ندینـش  زا  دریگ ، یم  تعیب  نیـسح  يارب  وا  دیوگ : یم  دـنک و  یم  یفرعم  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  یـسک  دینـش  هاگان 

متسه یماش  درم  نم  ادخ  هدنب  يا  تفگ : یصوصخ  میالم و  روط  هب  شزامن  زا  سپ  تسشن و  هجسوع  رسپ  رانک  دمآ  دش ، دنسرخ 
نیسح يارب  هدمآ  هفوک  یسک  ما  هدینش  مدنم و  هقالع  نانآ  هب  تخس  هداهن و  تنم  نم  رب  تیب  لها  تبحم  یتسود و  هب  دنوادخ  هک 
دیـسر هک  اجنیا  هب  وا  ياهفرح  منیب ؛ یم  یناد  یم  هک  نینچ  ار  عاضوا  الاح  ما ، هدـمآ  وا  اب  ندرک  تعیب  يارب  نم  و  دریگ ، یم  تعیب 

اـه و هیرگ  زا  سپ  و  داد ، ناـکت  ار  هجـسوع  لد  هک  تفرگ  دوـخ  هب  یبناـج  هب  قـح  ساـبل  ناـنچ  هدرک و  هیرگ  رازراز  درک  عورش 
وا هـب  ارم  اـت  مراذـگ  یم  امــش  راـیتخا  رد  مراد و  هارمه  مـهرد ) رازه  هـس   ) زیچاـن یغلبم  مـه  نوـنکا  داد : هـمادا  نـینچ  اـهوگتفگ ،

بیرغ امش  دسانـشب ، ناونع  نیا  هب  ارم  یـسک  متـشادن  لیم  نم  دومرف : هدش و  میالم  هجـسوع  رـسپ  ات  تفگ  تفگ و  ردقنآ.یناسرب 
یعضو هچ  رد  روج  ماکح  نارگمتس و  تسد  زا  رهـش  نیا  یناد  یمن  امـش  یناد ، یم  امـش  يرادن ، عالطا  عاضوا  زا  بوخ  یتسه و 

، دننک یم  ناشتازاجم  ییوجزاب  نودـب  هدرک و  ریگتـسد  ار  دارفا  یلامتحا ، نیرتمک  اب  هک  يرادـن  ربخ  یبوخ  هب  امـش  درب ، یم  رـسب 
ارت ات  نک  زاراد  تعیب  تسد  اج  نیمه  یناهنپ  تیاهن  رد  درادن ، یلاکـشا  يا ، هدرک  ادـیپ  ارم  امـش  تسا و  هتـشذگ  رگید  الاح  یلو 

.مربب ینیسح  هدنیامن  ملسم  شیپ 
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هب بش  نامه  و  هدرک ، زارد  تعیب  تسد  دوب  هدـش  قفوم  زوریپ و  دروخرب  نیلوا  رد  يداتـسا  تیاهن  اب  هک  نامزاس  رومأم  نیا  لقعم 
زا شیپ  سپ  نآ  زا  و  هدـش ، هاگآ  تالیکـشت  زا  درک و  میلـست  همامثوبا )  ) راد لیوحت  هب  ار  اهلوپ  تفای و  هار  لیقع  نب  ملـسم  هسلج 
هاـگ دوشن و  هدرب  وا  هب  یناـمگ  نیرتمک  هسلج  رد  هک  دوب  بقارم  ـالماک  تفر و  یم  نوریب  همه  زا  رخآ  هدـمآ و  هسلج  هب  سک  ره 

زا یکی  هک  روعا  نب  کیرـش  اهزور  نآ  رد  اقافتا.تشاذگ  یم  شرایتخا  رد  ار  نایرج  هتفر ، هللادـیبع  شیپ  طایتحا  تیاهن  اب  یهاگ 
يارب تشاد  یناه  اب  هک  یتبـسانم  رطاخ  هب  و  هدرک ، ادـیپ  یتلاـسک  دوب ، هدـمآ  هفوک  هب  داـیز  نبا  یهارمه  هب  دوب و  هرـصب  نیمرتحم 

يدادبتسا ياه  شور  زا  هدوب و  یضاران  دایز  نبا  دیزی و  رابج  هاگتسد  زا  تخس  نطاب ، رد  کیرش.هدش ، دراو  وا  هناخ  هب  تحارتسا 
زا امتح  دایز  نبا  تفگ : ملسم  هب  نایرج  زا  عالطا  زا  سپ  هدرک و  انشآ  ملسم  اب  ار  وا  فداصت  نیا  دوب ، تحاران  الماک  هرـصب  رد  وا 

هلئاغ بیترت  نیا  هب  ینک و  رورت  ار  يو  هتخات  وا  رب  تسا  یسرپلاوحا  مرگرـس  وا  هک  یماگنه  هب  یناوت  یم  امـش  دنک ، یم  ندید  نم 
عقاو وا  هناخ  رد  نایرج  نیا  دوبن  لیام  هدوب ، فلاخم  هشقن  نیا  اب  تسا  نامهم  ود  نیا  نابزیم  هک  یناه.دش  دهاوخ  متخ  امـش  عفن  هب 

هدیدان ار  هشقن  نیا  ملـسم  لیلد ، نیمه  هب  و  دـنک ؛ یمن  تقفاوم  هنادرمناوجان  تایلمع  اب  یمالـسا  تیبرت  تفگ : یم  الوصا  و  دوش ،
راظتنا فالخرب  هدمآ  روعا  رسپ  تدایع  هب  دایز  نبا  یتقو  هتفرگ 
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ساسحا تشاد ، هک  يرس  تاشرازگ  هفاضا  هب  دایز  نبا  دناوخ و  يرعـش  روعا  رـسپ  هک  ییاج  ات  هدرک  يراددوخ  راک  نیا  زا  رامیب ،
يا هزادـنا  ات  نامزاس  نیرومأم  قیرط  زا  و  دراذـگ ، بیقعت  تحت  ار  نایرج  هدـش و  نوریب  یناـه  هناـخ  زا  هتـساخرب  اروف  هدرک  رطخ 

.درک فشک  ار  هئطوت 

يدازآ هار  رد  ینابرق  ود 

غارس.دمآرد ریوزت  هلیح و  هار  زا  هدرک و  یناسنا  ریغ  دیلپ  هشیدنا  موش و  رکف  یناه ، ملسم و  ياه  هشقن  ندرک  یثنخ  يارب  دایز  نبا 
یناه تفگ : دندش  رضاح  نوچ  شناگتسب ، زا  رفن  دنچ  و  داتسرف ، جاجح ) نب  رمع  ثعشا و  نب  دمحم   ) یناه نز  ردپ  ردارب و  رـسپ 
فیح دـننک ، يراکمه  ام  فدـه  ام و  اب  یناه  لثم  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  میراد  لیم  ام  دـنز ؟ یمن  ام  هب  يرـس  ارچ  تسا ؟ اجک 

الا و  هدوبن ، بوخ  شلاح  هتشاد  تلاسک  وا  دنتفگ : یناه  ناگتسب.دیسرپن  یلاوحا  ام  زا  الـصا  یناه  لثم  يذفنتم  مرتحم و  درم  تسا 
نم تسین  بوخ  شلاح  یتسار  رگا  دیآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  هدش  عفر  شتلاسک  ما  هدینـش  نم  تفگ : دایز  نبا  !. دیـسر یم  ناتتمدخ 

یناه و شیپ  دندمآ  جاجح  نب  رمع  ثعـشا و  نب  دمحم.دیهد  ربخ  نم  هب  دیـسرپب و  وا  زا  یلاوحا  دـیورب  منک ، ندـید  وا  زا  رـضاح 
یناه هچ  ره  دوش ، ندید ، دایز  نبا  زا  مه  یهارمه  هب  هک  دنتسناد  حالصا  هداد  حرش  ار  نایرج 
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یم تسا  یفرح  هچ  نیا  دـنتفگ : ردارب  رـسپ  نز و  ردـپ  مهد ؛ یم  رطخ  لاـمتحا  یتـح  هدوبن و  نیبـشوخ  عوضوم  نیا  هب  نم  تفگ :
هک دنتشادن  ربخ  اهنیا   . (1) دشاب !؟ هتـشاد  یئوس  دصق  تسا  نکمم  رگم  دـنک ، یم  دای  یگرزب  تمظع و  هب  ار  امـش  دایز  نبا  ینز ،
هب هیواعم  بتکم  نارادمتـسایس  هک  دنتـسناد  یمن  اهنیا  دنا ، هداد  یتاشرازگ  وا  هناخ  و  وا ، لاوحا  عاضوا و  هرابرد  نامزاس  نیرومأم 

یسایس بتکم  هدش  تیبرت  دایز  نبا  هک  دنتسناد  یمن  اهنیا  دننک ، یم  مادختـسا  دوخ  روظنم  يارب  ار  تاسدقم  هدوبن و  دنبیاپ  يزیچ 
هشقن زا  یناه  ناگتسب.درب  یم  راک  هب  دوخ  یناطیش  فده  هب  ندیسر  يارب  ار  تافراعت  اهیـسولپاچ و  نیا  هدوب و  بیرف  ماوع  هیواعم 

اما دوب  حیحص  یناه  سدح  هدرک و  هابتـشا  هک  دندش  هجوتم  اهنآ  دوب ، هتـشذگ  تقو  رگید  اما  دندش ، علطم  دایز  نبا  یناطیـش  ياه 
راظتنا فالخرب  درک  یم  ینیب  شیب  دوخ  هک  روطنامه  دـش ، يرادـنامرف  دراو  داـیز  نبا  تاـقالم  يارب  یناـه  .تشادـن  هدـیاف  رگید 
یضاق حیرـش  هب  درک  ور  سپـس  يدمآ ،! تازاجم  راد  هب  تراکتیانج  ياپ  اب  دوخ  یناه ! تفگ : دایز  نبا  دورو ، درجم  هب  نایهارمه 
دیرا  » دینک تواضق  دیراد  عالطا  یقوقح  لئاسم  زا  دیتسه و  تقو  یضاق  هک  امش  حیرش  ياقآ  تفگ : دوب و  هتسشن  شرانک  رد  هک 
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دیشخبب تفگ : یناه.دزیر  یم  ارم  نتشک  هشقن ي  وا  منک ، یم  راک  اقآ  نیا  تیصخش  یگدنز و  ظفح  يارب  نم  یلتق » دیری  هتایح و 
نبا...مرادن يا  هنایم  یـشک  مدآ  اب  هدوبن و  راکفا  هنوگنیا  ياراد  زگره  هدنب  دیهد ؟ یم  نم  هب  تسا  یتبـسن  هچ  نیا  رادـنامرف ، ياقآ 

نیا دسر : یم  ام  هب  امش  يرس  ياه  تیلاعف  مامت  میرادن !؟ عالطا  ام  ینک  یم  لایخ  امش  اقآ ! تفگ : هدرک  عطق  ار  یناه  نخس  دایز ،
هیاس ي رد  هک  تسیچ  اه  هشقن  يا  دریگ ؟ یم  ماجنا  امـش  هناخ ي  رد  هک  تسیچ  اـهراک  نیا  هچ !؟ ینعی  هناـیفخم  ياهدـنب  تسب و 

مدرم زا  وا  مان  هب  نیـسح  يارب  يا ، هداد  هار  دوخ  هناخ ي  هب  ار  ملـسم  میراد ، عالطا  امـش  راک  تاـیئزج  زا  اـم  دوش ؟ یم  حرط  اـمش 
یمن ام  دینک  یم  رکف  امش  دزیر ، یم  ارم  لتق  هشقن ي  دینک ، یم  مهارف  دوخ  فارطا  ياه  هناخ  رد  رکشل  هحلسا و  يریگ ، یم  تعیب 
دییوگ یم  امـش  هک  یبلاـطم  نیا  زا  نم  تفگ : هتفرگ و  دوـخ  هب  يرت  يدـج  هفاـیق ي  یناـه  .!؟ مینک فـشک  ار  بلاـطم  نیا  میناوـت 

لماک عالطا  ام  هک  هدرک  رارکت  زاب  هدش و  تحاران  تخـس  دایز  نبا.دنا  هتفگ  امـش  هب  فالخ  امتح  هتـشادن و  یعالطا  نیرتکچوک 
ینابـصع ار  هللادـیبع  رارـصا ، رارکت و  نیا  و  هدرک ؛ راکنا  زاب  مه  یناه  ییوگ ، یم  فالخ  امـش  دـنا و  هتفگن  اـم  هب  فـالخ  میراد ،

هدناوخ و ار  راک  رخآ  ات  دینش ، ار  لقعم  مسا  نوچ  یناه  .!؟ دیوگ یم  هچ  یناه  منیبب  ایب  منیبب ، ایب  تسا ؟ اجک  لقعم  دز : دایرف  هدرک 
يو هک  تسناد 
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هک الاح  تفگ : یناه.درک  رارکت  ار  تاشرازگ  هدش  رـضاح  لقعم  مه  دعب  هظحل  دنچ  تسا ، هدوب  نامزاس  رومأم  يرـس و  سوساج 
نم هناخ ي  هب  دوخ  وا  ما ، هدرکن  توعد  ملـسم  زا  نم  میوگب ، دایز  مک و  نودب  ار  نایرج  ات  دینک  تقفاوم  تسین  راکنا  ياج  رگید 
یم هک  تسا  نانچ  وا  راک  نایرج  و  منک ، شباوج  كانرطخ  طیارش  نیا  رد  متساوخن  متـشاد  وا  هب  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  هتبلا  دمآ ،

همذ ي زا  ار  وا  مور  یم  اجنیا  زا  هک  نونکا  مه  مرضاح  هدوبن و  يدصقءوس  نم  هیحان ي  زا  هک  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نم  یلو  یناد 
هشقن مه  زاب  يا  هدرک  فارتعا  هک  الاح  بجع ! يا  تفگ : دایز  نبا.دیوگ  كرت  ارم  هناخ ي  ات  منک  تساوخرد  وا  زا  جراخ و  دوخ 

نم تسا ، نکمم  ریغ  روطنیمه  تفگ : یناـه.یهد  لـیوحت  اـم  هب  ار  ملـسم  یتـقو  اـت  منک  دازآ  ار  وت  تسا  نکمم  ریغ  یـشک !؟ یم 
هب تفگ : یناه.داد  یهاوخ  لیوحت  ار  وا  ادـخ  هب  تفگ : دایز  نبا.یناسرب  لتق  هب  ار  وا  هک  مراذـگب  امـش  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ناـمهم 

.داد مهاوخن  لیوحت  ار  وا  زگره  دنگوس  ادخ  نامه 

يرادنامرف رد  ناطیش  کی 

یلماک هرهب  هیواـعم  تسایـس  زا  تسا و  یبیرف  ماوع  بتکم  ناگدـش  تیبرت  زا  یکی  هک  یلهاـب  رمع  رـسپ  دیـشک ، لوط  وگتفگ  نیا 
هزاجا ریما ! دز : ادص  دراد ،
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ماوع بلاطم  درک  عورـش  تسـشن و  وا  دندرک ، یلاخ  اج  یناه  يولهپ.دـش  دـهاوخ  یـضار  امتح  وا  منک ، تبحـص  یناه  اب  نم  هدـب 
یلیماف یگتسب  اهنیا  اب  ملسم  درادن ، یئوس  دصق  ملسم  هب  تبسن  دایز  نبا  یناه ! ياقآ  ندرک : نایب  ار  دوخ  یـسایس  بتکم  هنابیرف ي 

يارب هک  دیدنـسپن  مه  امـش  تسا ، يزیرنوخ  گنج و  شتآ  ندرک  شوماخ  یلـصا  فده  تسین ، راک  رد  یتراسج  تیذا و  دنراد ،
امش يارب  تسا  نکمم  یتح  تسا ، امش  لیماف  امش و  تیثیح  ررض  هب  امش  رارـصا  یناه ! ياقآ  دوش ، يزیرنوخ  یئزج  عوضوم  کی 
مهد یم  لوـق  امـش  هب  نم  دوـش ، یم  متخ  هنتف  ینک ، یم  میلـست  ار  ملـسم  تسین ، یمهم  عوـضوم  هک  نـیا  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  مـه 

يررض امـش  ترخآ  يارب  هن  ایند و  يارب  هن  ملـسم  نداد  لیوحت  وا ، نتـشک  دسر  هچ  ات  دش  دهاوخن  ملـسم  هب  یتراسج  نیرتکچوک 
قطنم.یشاب هتـشاد  یتیلوئـسم  ات  دوش  یمن  هتـشک  نوچ  ترخآ  رظن  زا  و  يا ، هداد  یناطلـس  لیوحت  ار  يو  نوچ  ایند ، رظن  زا  درادن ،

هیواعم و هاگتـسد  ياه  هلیح  رکم و  زا  هک  يرایـشوه  درم  نآ  نشور ، درم  نآ  یناه ، ، دیـسر اـجنیا  هب  هک  رمع  رـسپ  هناـبیرف ي  ماوع 
ارم ترخآ  ایند و  ملسم ، نداد  لیوحت  ینز ؟ یم  تسا  یفرح  هچ  نیا  دز : دایرف  تنوشخ  يور  زا  دنلب  يادص  اب  تشاد ، عالطا  دیزی 

هدـنز دوخ  دیـشکب و  ار  وا  مهدـب  امـش  تسد  هب  ار  ملـسم  هنوگچ  تسا ، نم  یناهج  ود  حـلاصم  فالخ  راک ، نیا  دـنک ، یم  ناریو 
داد مهاوخن  امـش  لیوحت  ار  وا  زگره  مشاب  هتـشادن  مه  ار  سک  چیه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مراد ، یناوارف  نارای  هلیبق و  نم  مدرگرب ،

.موش هتشک  شهار  رد  هکنآ  زج 
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ملـسم ای  تسین ، يا  هراچ  ادخ  هب  یناه ! ياقآ  تفگ : هدرک و  تلاخد  دوخ  یمرـش ، یب  تیاهن  اب  دایز  نبا  دیـشک  اجنیا  هب  هک  ثحب 
مامت نارگ  وت  يارب  مه  نم  نتـشک  یلو  مهد ، یمن  لیوحت  هک  ار  ملـسم  اما  تفگ : یناه.منز  یم  ار  تندرگ  ای  یهد  یم  لیوحت  ار 
ییاج هب  ار  تینابصع  تدش  و  یناه ، تروص  رس و  رب  دیشک  دوخ  یتسد  بوچ  اب  و  ینک ؟ یم  دیدهت  ارم  تفگ : دایز  نبا.دوش  یم 
هدرک تطاسو  نارگید  اـجنیا   . دـناسرب (1) لـتق  هب  ار  یناـه  هسلج  رد  تساوـخ  تفرگ و  ار  ناـیفارطا  زا  یکی  ریـشمش  هـک  دـناسر 

شیارب يرومأـم  هداد و  اـج  یقاـطا  رد  هدرب و  نوریب  هسلج  زا  دولآ  نوخ  تروص  رـس و  اـب  ار  یناـه  هتفرگ و  شتـسد  زا  ار  ریـشمش 
اهیرگ هلیح  نیا  رادنامرف ! ياقآ  تفگ : هدش  تحاران  تخس  هجراخ ) نب  ءامسا   ) یناه ردارب  رسپ  دیـشک  اجنیا  هب  هک  راک.دنتـشاذگ 

اهاجنیا هب  ار  راک  الاح  يدرک  دای  یگرزب  مارتحا و  هب  وا  زا  امش  میروایب ، يداع  تاقالم  کی  يارب  ار  وا  دیتفگ  ام  هب  امـش  تسیچ ؟
یم تصرف  نـیلوا  رد  ار  سک  ره  يازج  اـم  نـکن ، ادـص  فوـقوم ، یلوـضف  تـفگ : تنوـشخ  يدـنت و  اـب  داـیز  نـبا  .!؟ یناـشک یم 

هلیبق ي زا  يریثک  عمج  اب  جاجح ) نب  رمع   ) یناه نز  ردپ  هک  دیشکن  یلوط  !. میهد
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ام دیـشک ؟ یم  ار  ام  گرزب  ربهر  یناه  هک : دندرک  دنلب  ادص  رـس و  هتفرگ و  ار  يرادـنامرف  ترامع  فارطا  هناحلـسم  جـحذم ،)  ) وا
دایز نبا  اهراعش ، نیا  .!!؟ دینک یم  نهپ  ار  هیواعم  ریوزت  هلیح و  طاسب  اجنیا  دیربب ، ردب  ملاس  ناج  میراذگ  یمن  ار  امـش  زا  رفن  کی 
نیا هب  هدرک و  ندید  یناه  زا  دیزیخرب  دراد  رثا  رتشیب  ناتفرح  هک  امش  تفگ : یضاق و  حیرش  هب  درک  ور  هدرک ، برطضم  تخـس  ار 

قرفتم ار  تـیعمج  نـیا  هرخـألاب  و  تـسا ، اـم  رظن  تـحت  هناـمرتحم  هدرکن و  یتراـسج  وا  هـب  یـسک  تـسا ، هدـنز  وا  دـییوگب  مدرم 
لاح رد  دوب ، هتفر  شغامد  تروص و  زا  يدایز  نوخ  دوبن ، بوخ  شلاح  هکنآ  اب  درک ، ندید  یناه  زا  هلجع  اب  یـضاق  حیرـش.دینک 

هچ نم  اب  رابج  درم  نیا  دـنناد  یمن  اـه  یفوک  رگم  دـنرادن ، ربخ  اهناملـسم  رگم  دـنا ، هدرم  نم  هلیبق ي  رگم  حیرـش ! تفگ : فعض 
: تفگ تیعمج  ندرک  قرفتم  يارب  دمآ و  نوریب  هتفگن  یباوج  حیرـش.دنهد ، یم  تاجن  ارم  امتح  دـنیایب  اهنآ  زا  رفن  هد  رگا  هدرک ؟
زا نم  دنداد  روتـسد  ناشیا  دیـسر ، ریما  ضرع  هب  امـش  روظنم  دیا ؟ هدرک  عامتجا  هچ  يارب  دینک ؟ یم  ادص  رـس و  ردقنیا  ارچ  مدرم !

، هدش هتفگ  امـش  هب  یفالخ  ياهفرح  تهج  نودب  تسا ، هدنز  یناه  دینادب  مدرم ! مهد ، ربخ  امـش  هب  ار  شلاح  منک و  تاقالم  یناه 
.ناتدوخ راک  غارس  دیورب  دیوش ، قرفتم  دراد ، هقالع  گرزب  ياهتیصخش  لاجر و  هب  وا  تسا ، ریما  مارتحا  دروم  یناه 
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دوش بیقعت  نیا  زا  رتشیب  تسنادن  حالص  دنوش و  قرفتم  مدرم  داد  روتسد  تسا ، هدنز  وا  دینش  یتقو  یناه ، نز  ردپ  جاجح  نب  رمع 
نیا هب  دنک ، بیقعت  ار  تنوشخ  تسایـس  نامه  هرابود  دیاب  هدش و  مامت  راک  رگید  درک  یم  رکف  دایز  نبا  دندش ، قرفتم  مدرم   . (1)

: ندرک رارکت  دوب  هتفگ  اهراب  هک  ار  یبلاطم  نامه  درک  عورـش  هتفر و  ربنم  يالاب  دمآ ، دجـسم  هب  یـصوصخم ، تروکـسا  اب  تهج 
یناسک تسا ، لتق  نیفلاخم  يازج  متح  روطب  دیزادناین ، يراوخ  تکاله و  هب  ار  دوخ  دینکن  یچیپرـس  ریما  نامرف  زا  دیـسرتب  مدرم !

هک دوب  هدماین  ریز  هب  ربنم  زا  زونه  دش ، مامت  دایز  نبا  نانخـس.دش  دنهاوخ  بیقعت  هنرو  هتفریذپ ، ناشرذع  دـنوش  میلـست  دـنیایب  هک 
نارادفرط فارشا و  زا  يدایز  تیعمج  هتفر ، يرادنامرف  فرط  هب  تعرس  هب  دایز  نبا  دیآ ، یم  دجسم  هب  ور  لیقع  نب  ملسم  دنتفگ :

.دندنبب ار  اهرد  داد  روتسد  دومن و  ترامع  دراو  ار  دوخ 

هفوک بالقنا  جوم  نیرخآ 

راهچ مود ، لوا و  يادن  اب  دنوش ، عمج  شنارادفرط  دنک  مالعا  يدانم  داد  روتـسد  دـش  ربخاب  یناه  نایرج  زا  نوچ  لیقع  نب  ملـسم 
رد هک  رفن  رازه 
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هب راـک  اـت  هتفرگن  ار  کـچوک  رطخ  ولج  لوا  هک  دنـشاب  وسرت  رـصنع و  تسـس  دارفا  نیا  ناـشنانیب  هک  یتیعمج  نآ  رب  ياو  . 39 - 1
.دوش هدیشک  جالع  لباق  ریغ  کیراب و  ياج 
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هلیبق ره  يارب  ملسم.دش  رپ  نآ  فارطا  ياه  هچوک  دجسم و  هک  دیـشکن  یلوط  هدرک و  عامتجا  دندوب ، هدامآ  يو  فارطا  ياه  هناخ 
يریت نیرخآ  دایز  نبا  اجنیا   . دنتفرگ (1) تخـس  دایز  نبا  رب  ار  راک  هدمآ و  يرادنامرف  فرط  هب  مظنم  روطب  هدرک و  نیعم  یـسیئر 

لاجر و زا  يا  هدع.تفرگ  مه  هجیتن  هدرک و  هدافتـسا  نک ) تموکح  زادنایب و  هقرفت   ) تسایـس زا  درک و  اهر  هتـشاد  شکرت  رد  هک 
هتخادرپ و ءوس  تاغیلبت  هب  اهنآ  نایم  رد  ات  داتسرف  دوخ  هلیبق  موق و  تبسانم  هب  ار  کی  ره  هدناوخارف و  دندوب  ششیپ  هک  ار  یفارـشا 
ماش و رکشل  ندیسر  زا  ار  مدرم  هک  هداد  اهنآ  همه  هب  روتسد  کی  اما  دننک ، قرفتم  ار  مدرم  دنناد  یم  حالص  هک  ینابز  نایب و  ره  هب 
ره هب  نت  ینان  بآ و  همقل ي  يارب  هک  زیچ  همه  یب  نادرم  نیا  سولپاچ ، قلمتم و  نارادـفرط  نیا.دـنناسرتب  تخـس  هیواـعم  تردـق 

ياهنابز اب  ار  مدرم  دـندرک  عورـش  هدـمآ ، نوریب  يرادـنامرف  ترامع  زا  دـننز ، یم  یفالخ  راک  ره  هب  تسد  هداد و  يراوخ  تلذ و 
.ندرک قرفتم  فلتخم 
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ناونع هب  هداد و  هولج  رتکچوک  ار  عوضوم  هدرک و  مگ  ار  یلـصا  فدـه  نارگید  تلاخد  اب  هک  دوب  اجنیا  یـساسا  لاکـشا  . 40 - 1
رگید اجنیا  هک  یتروص  رد  دندروخ ، تسکـش  دایز  نبا  هشقن ي  ربارب  رد  تهج  نیمه  هب  دندرک و  ادـص  رـس و  یناه  زا  يرادـفرط 

و هتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  دیاب  درک ، نوریب  ار  دایز  نبا  دـیاب  تفرگ ، لیوحت  ار  يرادـنامرف  دـیاب  تسین  صخـش  باسح  ياج 
.دومن بیقعت  تسا  دایز  نبا  دیزی و  دادبتسا  رامعتسا و  گنچ  زا  تاجن  هک  ار  یلصا  فده  هصالخ 
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ماش تردق  زا  امـش  دیرادرب ، تارهاظت  نیا  زا  تسد  دیرادن ؟ هقالع  یگدنز  هب  رگم  دیرادن ؟ هچب  نز و  رگم  امـش  تفگ : یم  یکی 
هتـشادن اهراک  نیا  هب  راک  هک  تسا  نیا  امـش  حالـص  داد ، ماجنا  دوش  یمن  يراک  ریما  تردق  ربارب  رد  دـیرادن ، ربخ  دـیزی  رکـشل  و 

نیا تقو  رگید  دنک  یم  بورغ  باتفآ ، مدرم ! دز : ادص  يرگید  ! ...يرگید ای  تسا  راک  رس  دایز  نبا  هک  طوبرم  هچ  امش  هب  دیـشاب ،
ار نیقفاوم  تسا ، هتفرگ  یتارایتخا  هنوگ  همه  دوخ  يارب  ریما  دیـسرتب ، ماش  رکـشل  زا  ناتیاه ، هچب  نز و  شیپ  دـیورب  تسین ، اـهراک 

ءاول نیا  هیاس ي  رد  نم  هلیبق ي  زا  سک  ره  دز : دایرف  هتـشارفارب  یمچرپ  یموس.دـیبوک  دـهاوخ  تخـس  ار  نیفلاخم  ناوارف و  ماـعنا 
تیعمج مک  مک  هنابیرف  ماوع  ياه  هشقن  نیا  اب  هرخألاب  و.دش  دهاوخ  مادـعا  لتق و  تراغ و  هب  موکحم  الا  و  هدوب ، ناما  رد  دـمآرد 

زامن وا  اب  رفن  یـس  اهنت  دـمآ  دجـسم  برغم  زامن  يارب  یتقو  ملـسم  هک  ییاج  ات  هدرک ، یثنخ  ار  ملـسم  ياهتیلاعف  ماـمت  و  قرفتم ، ار 
هدنیآ ي هب  هک  یلاح  رد  ملـسم  !!. دوبن شتمدخ  رد  سک  چیه  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  نوچ  هدـش و  قرفتم  زامن  زا  سپ  دـندناوخ و 

يا هناخ  رد  دیـسر  داد ، یم  همادا  دوخ  هار  هب  فده  نودب  هفوک  ياه  هچوک  رد  درک ، یم  رکف  دوخ  ینونک  عاضوا  مالـسا و  يایند 
تیاهن اب  دینک ؟ فطل  ندروخ  بآ  یمک  تسا  نکمم  مناخ  دز : ادص.دوب  هداتسیا  شدنزرف  راظتنا  هب  يا  همرتحم  مناخ  هک 
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ار فرظ  هدومن  لوانت  بآ  شترـضح  درک ، ملـسم  فراعت  تسد  هب  بآ  فرظ  دمآ  نوریب  دـش ، هناخ  دراو  هداد  تبثم  باوج  بدا 
شا هفایق  زا  قیمع  رثأـت  هک  یلاـح  رد  راوید  هب  هیکت  اـقآ  نیا  دـید  تشگرب ، هدراذـگ  ار  بآ  فرظ  هناـخ ، رد  تفر  مناـخ  درک ، در 

تسین حالـص  اجنیا  دیرادن ، ربخ  رهـش  عاضوا  زا  رگم  دیور ، یمن  ناتیگدنز  هناخ و  هب  ارچ  اقآ ! دز : ادص.هتـسشن  دوش ، یم  هدناوخ 
شیپ .مرادن  یگدنز  هناخ و  اجنیا  نم  دومرف : تساخرب و  اروف  ملسم  !!. دیشاب هتـسشن  ما  هناخ  رد  مرادن  شوخ  نم  الوصا  و  دینیـشنب ،

رهـش نیا  لـها  امـش  رگم  روطچ ! تفگ : هتفرگ  شناـهد  زا  نخـس  هللجم  مناـخ  نیا  هعوط ، دـنک ، بیقعت  ار  دوـخ  هتفگ ي  هکنآ  زا 
لباق ام  لزنم  تسامش ، دوخ  هناخ ي  ام ، هناخ ي  امرفب ، امرفب ، یتسه ؟ ملسم  امش  بجع ! .ملیقع - نب  ملسم  نم  هن ، دومرف : یتسین !؟
اتبـسن ناشدوخ  یگدنز  قاطا  زا  هک  يا  هرجح  هب  ات  وا ، هارمه  ملـسم  دش و  دراو  ییامنهار  يارب  تفگ و  یم  ار  تاملک  نیا  .تسین 

شترضح شیاسآ  هلیسو ي  هدروآ ، اذغ  هعوط  تسشن ، ملـسم  هدرتسگ ، رـصتخم  شرف.دیدرگ  دراو  هدش ، ییامنهار  تشاد  هلـصاف 
، دهد یمن  ندـیباوخ  ندروخ و  اذـغ  هزاجا ي  وا  هب  یحور  ياه  یتحاران  هدوبن ، تحارتسا  لها  اقآ  نیا  دـید  یم  اما  درک ، مهارف  ار 

نتشاد هب  ردام ، دمآ  تفر و  زا  دش ، دراو  مناخ  نیا  رسپ  دیشکن  یلوط.تسا  هدرک  هطاحا  ار  وا  یصاخ  راکفا  هدش ، تدابع  مرگرس 
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نیرخآ ملسم ، بیترت ، نیدب.تساهنآ  هناخ ي  بش  نآ  ملـسم  دیمهف  يرادزار  هب  دنگوس  رارـصا و  زا  سپ  درب ، یپ  يا  هزات  نامهم 
دایز نبا  اما.داد  یم  ناشن  ار  يرجه  تصش  لاس  هجح  يذ  مهن  هام ، هدرک و  يرپس  تداعس  حبـص  هب  ندیـسر  يارب  ار  یگدنز  بش 

، دسر یمن  شوگ  هب  شنارادـفرط  ملـسم و  زا  ییادـص  رـس و  رگید  دـید  برغم ، زامن  تقو  نتـشذگ  و  مدرم ، ندـش  قرفتم  زا  سپ 
رد زا  ناـنیمطا ، زا  سپ.دنـشاب  هـتفرگ  يرگنـس  هدـش ، یفخم  نآ  فارطا  دجـسم و  رد  دـیاش  دـننک  یگدیـسر  بوـخ  داد  روتــسد 

دجـسم ءاشع  زامن  يارب  سک  ره  دـنک : ادـن  يدانم  داد  روتـسد  هدـش ، دجـسم  دراو  شنایهارمه  نانابهگن و  زا  یعمج  اب  صوصخم 
و هداد ، لیکشت  شنارادفرط  نانابهگن و  ار  لوا  فص  زامن ، هب  داتسیا  دش ، تیعمج  زا  رپ  دجسم  دیـشکن  یلوط  .تسا  ناما  رد  دیایب 
هک اجنیا  هب  دیـسر  ات  درک  رارکت  دوب  هدز  اهراب  هک  ار  ییاهفرح  ناـمه  ربنم و  تفر  زاـمن  زا  دـعب.دندناوخ  زاـمن  يو  اـب  مدرم  نیمه 

سیئر هب  درک  ور  دعب  .دش  شوماخ  هنتف  هللادـمحب  و  تخادـنا ، هار  يا  هنتف  فالتخا و  هچ  دـمآ و  اجنیا  ملـسم  دـیدید  مدرم ! تفگ :
، ینک لرتنک  ار  رهـش  ياه  هزاورد  دـیاب  دورب ، نوریب  هفوک  زا  ملـسم  رگا  تلاح  هب  ياو  تفگ : و  ریمن ) نب  نیـصح   ) تقو یناـبرهش 

شلیوحت هدرک ، ادیپ  ار  ملسم  ات  مدرک  طلسم  مدرم  یگدنز  هناخ و  مامت  رب  ار  امش  نم  نیصح ! ياقآ 
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ناشن ام  هب  ار  ملسم  یسک  رگا  انمض  دهدن ، عالطا  ام  هب  دشاب و  وا  هناخ ي  رد  ملـسم  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  درک : هفاضا  زاب  .یهد 
هب وا  تفرگ ، شیپ  رد  يرادنامرف  هار  هدمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هدرک ، متخ  ار  بلطم  اجنیا  (. هتید هلف   ) تفرگ دـهاوخ  یلماک  هزیاج  داد 

، ملـسم یگدـنز  بش  نیرخآ  هفوـک ، بـالقنا  بش  نیرخآ  ینعی  بش ، نآ.دـیچیپ  رهـش  ماـمت  رد  شیاـه  هتفگ  تفر و  يرادـنامرف 
دوب هدش  مالعا  هک  يا  هزیاج  نآ  يارب  مناخ  نآ  رسپ  تصرف  نیلوا  رد  زور  نآ  حبـص.دش  حبـص  هفوک  خیرات  ياه  بش  نیرتکیرات 

هلجع و تیاهن  اب  دایز  نبا.دـش  مولعم  ملـسم  ياج  شاف و  ار  بلطم  تشاد  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  زا  یکی  اب  هک  یطاـبترا  رطاـخ  هب 
هچوک باتفآ  زونه.دومن  ملـسم  يریگتـسد  رومأم  یملـس  هللادـیبع  مان  هب  ینـشخ  درم  تسایر  هب  ار  يرفن  داتفه  نوتـس  کی  تعرس 

، دش گنج  هدامآ ي  ندمآ و  نوریب  يایهم  تعرس  هب  درک ، رادربخ  ار  ملسم  شوگ  بسا ، مس  يادص  هک  دوب  هتفرگن  ار  هفوک  ياه 
نمشد ریگتـسد  نتـسشن و  مارآ  تسین ، حیحـص  ندرک  تسرد  تمحازم  همرتحم  مناخ  نیا  يارب  نیا  زا  رتشیب  ندنام و  هناخ  نیا  رد 

هتشاذگن نوریب  هرجح  زا  اپ  ملـسم  زونه.درک  عافد  شیوخ  سدقم  فده  شیوخ و  زا  تردق  ردق  هب  دیاب  تسین ، حالـص  مه  ندش 
رازراک نادیم  هدرک و  ناشنوریب  هناخ  زا  هلمح و  اهنآ  هب  هدیشک  ریشمش  ملسم  دنتخیر ، هعوط  هناخ ي  هب  يرفن  داتفه  رکـشل  هک  دوب 

نارادفرط دش و  عورش  گنج  داد ، رارق  هچوک  رد  ار 
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رسپ.دندروآ يرادنامرف  هب  ریگتسد و  ار  يو  ملسم  هب  نداد  ناما  ینعی  ریوزت  هلیح و  هار  زا  هرخالاب  هداد و  يدایز  هتـشک ي  دایز  نبا 
ار امش  نم  : تفگ دایز  نبا.درک  نایب  هدوب  يو  تیقفوم  هلیسو ي  هک  ار  ناما  عوضوم  حیرـشت و  ار  ملـسم  يریگتـسد  نایرج  ثعـشا 

ياهفرح هلـسلس  کی  ملـسم و  هب  درک  ور  دـعب  دوش  هتـشک  دـیاب  اـمتح  وا  يا  هداد  ناـما  تهج  یب  مدوب  هدرک  وا  يریگتـسد  رومأـم 
هنتف هدومن  نیملـسم  ياصع  قش  هدرک  فالتخا  داجیا  ینک  یم  تسیچ  اهراک  نیا  ملـسم  تفگ  هک  اجنیا  هب  دیـسر  ات  هدز  طوبرماـن 
دایز تردـپ  هیواعم و  نآ  میتسین ، فالتخا  هنتف و  داجیا  لها  ام  دومرف : هداد  ار  وا  ياه  ییارـس  هوای  باوج  ملـسم  .؟ يا هتخادـنا  هار 
يراد ارم  نتشک  میمصت  هک  نونکا  دومرف : ملـسم  هکنآ  ات  دش  لدب  در و  اهوگتفگ  نیا.دندوب  اهراک  اه و  فرح  نیا  لها  هک  دندوب 

همه زا  رتشیب  هچنآ  رمع ! دومرف : دوخ  نفد  نفک و  یهدب و  هرابرد ي  تیـصو ، زا  سپ  هدناوخارف  ار  دعـسرمع.منک  تیـصو  راذـگب 
یم شعنم  هفوک  هب  ندـمآ  زا  هدرک ، رادربخ  ناـیرج ، زا  ار  وا  یـسیون و  یم  نیـسح  هب  هماـن  کـی  اـمتح  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها 

راتفرگ هدـمآ  هچب  نز و  اـب  وا  تسا  نکمم  و  دـنراد ، اـفو  دوخ  ناـمیپ  هب  هفوک  مدرم  هک  ما  هتـشون  شترـضح  يارب  نم  نوچ  ینک ،
.دوشب یکانرطخ  ياه  هنحص 
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ياه هتفگ  مامت  دایز و  نبا  هب  درک  ور  رمع  دش ، مامت  شفرح  یتقو  دوب  هتفگ  رمع  هب  يرس  تروص  هب  ار  بلاطم  نیا  ملسم  هکنیا  اب 
، دوش یم  باختنا  نیما  ياج  هب  راکتنایخ  یهاگ  اـما  دـنک ، یمن  تناـیخ  نیما  مدآ  يرآ  دز : ادـص  داـیز  نبا.درک  راکـشآ  ار  ملـسم 

دشاب هتشادن  يراک  ام  اب  وا  رگا  نیسح  اما  و  میرادن ، يراک  وا  اب  شنتـشک  زا  سپ  ام  وا ، ياه  تیـصو  نیا  وت و  نیا  درادن  یلاکـشا 
ندـب نتـشک ، زا  سپ  هدرب و  ماب  يالاب  ار  وا  درک ، رداص  ار  يو  لتق  نامرف  دـش ، ماـمت  ملـسم  يایاصو.دـش  میهاوخن  شـضرعتم  اـم 

ار یناه  لتق  نامرف  دش ، هتفرگ  مدرم  زا  مشچ  رهز  الماک  تشگ و  غراف  ملسم  نتشک  زا  نوچ  دایز  نبا.دنتخادنا  ریز  هب  ار  شـسدقم 
هتشون ار  اهنآ  لتق  يریگتسد و  نایرج  هک  همان  کی  یهارمه  هب  رومأم  رفن  ود  طسوت  ار  یناه  ملسم و  سدقم  رس  هلـصافالب  رداص و 
دنـسرخ رورغم و  رایـسب  هدـش  علطم  راک  تایئزج  زا  درک ، نیرومأم  زا  هک  یتالاؤس  قیقحت و  زا  سپ  دـیزی   . داتـسرف (1) ماش  هب  دوب 

وت یتسار  هب  تشون.دوب : هدش  هداد  نیـسح  هرابرد  مه  یتاروتـسد  نآ  رد  هک  تشون  دایز  نبا  يارب  يا  هنابآم  قیوشت  همان  و  دیدرگ ،
اب يدوب ، متساوخ  یم  نم  هک  روطنامه  دایز  نبا  يا 
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ات ار  راک  تسا  دـیما  یتسه ، نم  هقالع ي  دروم  وت  مراد و  رظن  وت  هب  نم  يا ، هداد  ماجنا  هناعاجـش  ار  راک  تسایـس ، تقد و  تیاـهن 
یم لرتنک  ار  اه  هداج  مامت ، تیدج  اب  تسا ، هدرک  تکرح  قارع  فرط  هب  یلع  رـسپ  نیـسح  ما  هدینـش  یهد ، ماجنا  یبوخ  هب  نایاپ 

نایرج یـشک و  یم  ارتفا  تمهت و  اب  هدرک و  ریگتـسد  لامتحا  نامگ و  اب  ار  دارفا  يریگ  یم  رظن  ریز  اـقیقد  ار  اهدـمآ  تفر و  ینک ،
يارب هتفرگ و  رظن  ریز  ار  قارع  ياهزرم  ماـمت  دوخ  داـیز  نبا  هماـن ، نیا  ندیـسر  زا  شیپ.مالـسلاو  یـسیون  یم  نم  يارب  ار  زور  ره 
رارقرب تشاد  رظن  ریز  ار  اهزرم  هموح و  مه  رهـش و  مه  هک  یعیـسو  یماظن  تموکح  کـی  یلاـمتحا ، ياهدـمآ  شیپ  زا  يریگولج 

ياهزرم رد  يرتشیب  لرتنک  ینیسح  ناتسود  نیسح و  زا  يریگولج  يارب  و  دییأت ، ار  لمع  نیا  يو  روتـسد  دیزی و  همان.دوب ي  هدرک 
.دمآ دوجو  هب  قارع 

موس ییادف 

میلـست مدرم  تفرگ ، دوخ  هب  يداع  تلاـح  اـهرازاب  هچوک و  رد  اهدـمآ  تفر و  طلـسم ، عاـضوا  رب  داـیز  نبا  دوب ، هدـش  مارآ  هفوک 
يزیرنوخ تواقـش و  زا  هک  دوب  مولعم  دش ، یم  هدـناوخ  اه  هفایق  زا  یقیمع  تشحو  سرت و  کی  اما  دـندوب ، هدـش  همکاح  هاگتـسد 

یم يراکمه  یسیلپ  یماظتنا و  ياوق  اب  اه  نایرج  نیا  مامت  رد  هک  نامزاس  نیرومأم  مارآ ، عاضوا  نیمه  رد.دننز  یم  مشچ  هاگتسد 
.دش عورش  یسرپزاب  دندروآ ، هدرک  ریگتسد  ار  یکی  دندرک ،
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- .منیسح ناتسود  زا  نم  هصالخ ، رودص -؟ لحم  دلوت و  خیرات  همانسانش و  .رطقی - ناتردپ -؟ مان  .هللادبع - تسیچ -؟ امـش  مسا  - 
زا امـش  هکنیا  يارب  ارچ -؟ .مدرک - هراپ  ار  نآ  مینیبب -؟ دـیهدب  وک ؟ .تسا - حیحـص  هلب ، دـیا -؟ هتـشاد  هارمه  يا  همان  دـنیوگ  یم 

نیـسح هک  ار  یناسک  همان  دیاب  .تسا - روط  نیمه  هلب ، هدوب -؟ هفوک  مدرم  يارب  نیـسح و  زا  همان  دـبال  .يدرگن - علطم  نآ  بلاطم 
دیاب .میوگ - یم  هن  مناد و  یم  هن  ار  اهنآ  مسا  نم  .يوش - هدامآ  ندش  هتـشک  مادعا و  يارب  الا  دـییوگب و  تسا  هتـشون  همان  اهنآ  هب 

راظتنا فالخرب  و  ربنم ، يالاب  تفر  رهظ  زامن  زا  دـعب.درادن  یلاکـشا  .ینک - داقتنا  امـسر  شنارکفمه  نیـسح و  زا  هتفر ، ربنم  يالاب 
سپ همکاح  تئیه 
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رد هدمآ ، امـش  بناج  هب  یلع  رـسپ  دننادب  نیـسح  ناتـسود  هفوک ! مدرم  دز : ادص  هیما  ینب  رب  نعل  وا و  نادناخ  یلع و  زا  فیرعت  زا 
دوخ ناـج  تمیق  هب  مناـسرب ، امـش  هب  ار  هماـن  متـسناوتن  هک  ـالاح  مدوب ، هدروآ  شترـضح  زا  يا  هماـن  نم  دـینکن  یهاـتوک  شیراـی 
دوب نیا  .دـندرک  رداص  ار  شلتق  روتـسد  ریز و  هب  ربنم  زا  هک  دوب  هدـشن  مامت  هللادـبع  نانخـس.مهد  یم  ماـجنا  ار  شیوخ  تیرومأـم 

رتشیب ار  دایز  نبا  تسایـس  راک و  زرط  دیناوخب و  دـیناوخب ، هرابود  ار  هحفـص  دـنچ  نیا  یمارگ ! هدـنناوخ.هزرابم  هار  ییادـف  نیموس 
تـسد هبو  طیحم  ریخـست  يارب  دـینیبب  دـننز ، یم  دوخ  هب  يزوسلد  نید و  کـسام  هنوگچ  راـبج  ياـه  هاگتـسد  دـینیبب  دـینک ، تقد 

نید و مان  هب  هک  ینارگرامعتـسا  دینیبب  دننک ، یم  مادختـسا  ار  تاسدقم  مامت  هتفرگ و  یبناج  هب  قح  هفایق  هنوگچ  تموکح  ندروآ 
یم بوکدـگل  ار  یهلا  نیناوق  نیرتنـشور  لمع ، ماقم  رد  هدز و  تسد  يریوزت  هلیح و  ره  هب  دـنزات  یم  عاـمتجا  رب  ینید  تاسدـقم 

شیپ دشر  هار  هنالقاع  دیوش و  رایـشوه  دیوش ، رایـشوه  دوخ  یعامتجا  ياه  نایرج  رد  دیناوخب و  هرابود  ار  هنحـص  دنچ  نیا  دننک ؛
.دیریگ

دادبتسا هیلع  مایق  نیرتگرزب 

دوخ هدنیامن  زا  هک  يا  همان  رطاخ  هب  و  دوب ، هدیسر  قشمد  ماش و  زا  هک  یتاعالطا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میتفگ  البق 
زا ماگنهبان  روطب  نیملسم  مالسا و  یمومع  عاضوا  رطاخ  هب  و  دوب ، هتشاد  تفایرد  ملسم 
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يرصتخم دروخ  دز و  هتفرگ و  وا  رب  هار  رس  هداتسرف ، شترـضح  ندنادرگزاب  يارب  ار  یعمج  هکم  رادنامرف  هتبلا  درک ، تکرح  هکم 
هب و  دور ، یم  هفوک  بناج  هب  نیـسح.دشوپ  یمن  مشچ  دراد  هک  یفده  زا  تمیق  چیه  هب  نیـسح  دنتفگ : دنتـشگرب و  هرخألاب  هدش و 

توـعد نیـسح  تسین ، قارع  رد  اـهنت  هک  دور  یم  یفدـه  يوـس  هب  تقیقح  رد  اـما  دـیوگ ، یم  كرت  ار  زاـجح  هکم و  قارع ، مزع 
نیـسح تسین ، هفوک  رد  اهنت  شدوصقم  دـصقم و  اما  تسا ، هدرک  تکرح  رهـش  نیا  مدرم  زا  تباـجا  يارب  هتفریذـپ و  ار  اـه  یفوک 

دادبتسا رامعتسا و  غوی  زا  نیملسم  مالسا و  نداد  تاجن  نیـسح  یلـصا  فده  میتفگ  هچنانچ.گرزب  يدوصقم  دراد و  نارگ  یفده 
یمالـسا تردق  زا  هدافتـسا  اب  دیزی  شرـسپ  هیواعم و  هک  تسا  یتاررقم  نیناوق و  ندرک  هدنز  یلـصا  فده.تسا  هیما  ینب  نادـناخ 

نارگید رگا.تسا  نینهآ  يا  هدارا  دنلب و  یتمه  مه  ار  نیـسح  اما  تسا  نارگ  نیگنـس و  فدـه  نیا  تسا  یهیدـب.دنا  هدرک  لامیاپ 
، هتفرگ شیپ  ار  طوقـس  هار  هیما  ینب  تموکح  هیاس  رد  مالـسا  هک  دنیب  یم  دوخ  مشچ  هب  نیـسح  دننیبب ، دـنهاوخ  یمن  ای  دـننیب  یمن 

.دوش مامت  دوخ  طوقس  تمیق  هب  هچرگ  هتفرگ ، ار  طوقس  نیا  ولج  دیاب  هک  دنک  یم  ساسحا  نیسح 
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هدنکارپ ياه  باوج 

یم امش  دوخ  هدهع  هب  ار  اهنآ  هعلاطم  تقد و  هدرک ، لقن  دنا  هدینش  هک  یخساپ  ینیسح و  ناتسود  ياه  هتفگ  زا  هنومن  دنچ  اجنیا  ام 
؟ دیـسانش یمن  ار  هفوک  مدرم  امـش  رگم  ردارب ! : دنک یم  ضرع  هدمآ  هیفنح ، نب  دـمحم  ترـضح ، ردارب  سک  ره  زا  شیپ  : میراذـگ

يراددوخ ترفاسم  نیا  زا  متـسین ، نیبشوخ  اه  همان  توعد  نیا  هب  نم  ناج ! نیـسح  دـندرک ؟ راتفر  هنوگچ  تردارب  مردـپ و  اب  اهنآ 
هدرک لاـماپ  ار  تیب »  » تمرح و  هدـش ، هتـشک  ادـخ  مرح  رد  هدیـسر ، هک  یعـالطا  قبط  مناـمب  اـجنیا  رگا  نم  دومرف : ترـضح  !. نک

یلاکشا دومرف : نیسح.دشاب  هتشادن  يراک  امش  اب  یسک  ات  دیورب  نآ  فارطا  نمی و  فرط  هب  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ : دمحم.ما 
ار دوخ  ناباتش  تسا ، هتفگ  كرت  هفوک  دصقم  هب  ار  هکم  نیسح  هک  دینـش  راظتنا  فالخرب  حبـص  ادرف.منک  یم  يرکف  دشاب  درادن ،

شیپ رد  ار  هفوـک  هار  زاـب  هنوـگچ  سپ  .ارچ - مـنک -.!؟ یم  رکف  يدوـمرفن  امــش  رگم  مزیزع ! نیــسح ! تـفگ : هدــناسر  ردارب  هـب 
هتـشک ار  وت  تسا  هتـساوخ  ادخ  قارع ، يوس  هب  ورب  دومرف : نم  هب  ما ، هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مدج  دمحم ! ردارب ! يراد -.!؟

!. دنیبب
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و نوـعجار ؛ هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ : دـمحم  .!؟ دـنیبب ریـسا  مـه  ناـنآ  تـسا  هتـساوخ  ادـخ  يربـیم -.!؟ هارمه  هـچب  نز و  ارچ  سپ  - 
نمی دنیب ، یمن  ار  یلصا  فده  و  مالسا ، تمالـس  تسا ، نیـسح  ندنام  ملاس  دمحم ، رکذ  رکف و  مامت  دنیب و  یم  هللادبعابا.تشگرب 

یلـصا فده  دنیب  یم  مود  هعفد  يارب  و  منک ، یم  يرکف  دومرف : راچان  دهد ، یم  حیجرت  درادـن  يراک  وا  اب  یـسک  هکنآ  لیلد  هب  ار 
ایآ.دنک یم  نایب  ار  دوخ  باوخ  راچان  دنیبب ، ار  یتیقفوم  دناوت  یمن  دـمحم  رکفت  زرط  و  درک ، حیرـشت  دوش  یمن  طیارـش  نیا  رد  ار 

، دهاوخ یمن  ار  یملظ  نیرتکچوک  هک  ینابرهم  يادخ  نآ  دنوش ؟ ریسا  شا  هچب  نز و  هتـشک و  نیـسح  تسا ، هتـساوخ  ادخ  یتسار 
یم درادن  یهقف  شزرا  نیرتکچوک  هک  باوخ  اب  یتسار ، ایآ  .!؟ دندرگ ریسا  شتوبن  نادناخ  هتـشک و  شربمغیپ  رـسپ  تسا  هتـساوخ 

هب یهلا  سومان  هتخادنا ، هرطاخم  هب  ار  يا  هدع  دوخ و  ناج  دوش  یم  باوج  اب  ایآ  دز !؟ یکانرطخ  مادـقا  نینچ  کی  هب  تسد  دوش 
يارب و  هدید ؟ هنوگچ  و  هتساوخ ؟ هنوگچ  اما  تسا ، هدید  باوخ  رد  مه  شنیسح  تسا ، هتـساوخ  ادخ  يرآ  .!؟ دنـشکب تراسا  رطخ 

 . تسا (1) هدش  ثحب  دوخ  ياج  رد  هدید ؟ هتساوخ و  هچ 
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تبـسن دراد  یگتـسب  ودـب  یلماع  ره  هکنآ  لیلد  ناهج  یلک  ماظن  رظن  زا  هچرگ  داد ، تبـسن  ودـب  دوش  یمن  ار  تافارحنا  ناـهانگ و 
یگتسب وا  هب  یفـسلف  رظن  زا  هکنآ  نیع  رد  دریگ  یم  ماجنا  دارفا  هدارا  رایتخا و  تطاسو  اب  هک  ییاهراک  یلک  روطب  و  تسا ، حیحص 

ناج وا  هچرگ  تسا ؛ یمود  یگتـسب  باقع ، باوث و  توعد ، تثعب و  رد  كالم  ینعی  تسا ، راتخم  لماع  لعاف و  هب  طوبرم  هتـشاد 
تردـق و نیع  هک  یهلا  ملع  دروآ ، یم  تیلوؤسم  دوخ  هدارا  رایتخا و  اما  دـنک ، یمن  راـک  شا  هدارا  نودـب  يا  هدارا  هدوب و  ناـهج 

رعاش نآ  هنالهاج  قطنم  نامه  نیا  تسا ؛ هتساوخ  وا  تفگ  دوش  یم  هکنآ  اب  تسین ، ربج  لیلد  یلک  ماظن  هب  تبـسن  تسوا  هتـساوخ 
وگتفگ امـش ) هدشمگ   ) باتک رد  ضیوفت  ربج و  لصف  رد  ار  ثحب  نیا  ام  دیآ ، لهج  ادخ  ملع  مروخن  یم  رگ  دیوگ : یم  هک  تسا 

.میا هدرک 
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هدرک و علطم  میخو  عاضوا  زا  ار  ترضح  ناشدوخ ، هب  صوصخم  نایب  قطنم و  اب  دندمآ و  ریبز  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  دعب ،
مراد يروتسد  دومرف : هتـسبرس  روطب  رارـصا  همه  نآ  زا  دعب  یلع  نب  نیـسح.دنک  يراددوخ  ترفاسم  نیا  زا  هک  دندرک  تساوخرد 

مالـسا و يرادـهگن  زا  رتمهم  یفیلکت  تسا ؟ هدوب  راک  رد  ادـخ  نید  ظفح  زا  رتـالاب  يروتـسد  دـینک  یم  رکف  امـش.منک  ارجا  دـیاب 
هب ات  درک  لمحت  لح و  دـیاب  تسا  دوجوم  هار  رد  هک  یتارطخ  تالکـشم و  هتبلا  مینک ، یمن  رکف  هک  اـم  هن ، دوب ؟ راـک  رد  نیملـسم 

نیا زا  دیدش  داقتنا  زا  سپ  همان  نیا  رد  دیسر ، نوع  دمحم و  شنارسپ  طسوت  رفعج  نب  هللادبع  زا  يا  همان  دیشکن  یلوط.دیسر  هجیتن 
یهانپ ار  نینمؤم  شوماخ و  غارچ  نیا  يوش  هتشک  امـش  رگا  ینینمؤم ، هاگهانپ  تیاده و  غارچ  امـش  ناج ! نیـسح  دوب : هتـشون  رفس 

نیا رد  امش  نیملسم و  مالسا و  حالص  تسین ،

156 ص :
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هدروآ دیعس  نب  ورمع  زا  هک  يا  همان  اب  دیعس  نب  ییحی  یهارمه  هب  هللادبع  دوخ  دعب ، زور  دنچ.دینک  يرادوخ  رفس  نیا  زا  هک  تسا 
مدج ما ، هدید  یباوخ  دومرف : نیسحلا  هللادبعابا  اهوگتفگ ، زا  سپ.دندرک  عنم  رفس  نیا  زا  تخس  ار  ترضح  هدش و  بایفرـش  دندوب 

ار باوخ  نآ  دومرف : .!؟ میوش عناق  ات  ییامرف  نایب  تسا  نکمم  تسیچ ؟ باوخ  نآ  دـنتفگ.منک : تعاـطا  دـیاب  تسا  هداد  يروتـسد 
نامه نیا  تسا  نکمم  ایآ  دینک ، رکف  دوخ  یمارگ ! هدنناوخ  يا  امش.تفگ  مهاوخن  یسک  يارب  متسه  هدنز  ات  هتفگن و  یسک  يارب 
يارب هک  تسا ؟ هدوب  هچ  باوخ  نآ  سپ  تسین ، نینچ  امتح  تسا !! هدومرف  هیفنح  دمحم  شردارب  يارب  ترـضح  هک  دـشاب  یباوخ 

ای دنوش ، یمن  عناق  یلالدتـسا  ياه  قطنم  هک  یناسک  باوج  رد  يرآ ، .!؟ تسا هدوب  مه  گرزب  مادقا  نیا  لیلد  هدش و  هتفگن  یـسک 
، رفعج نب  هللادبع.درک  لالدتـسا  تسا  زور  ثداوح  هب  طوبرم  راکفا  لوصحم  هک  ییاهباوخ  هب  دیاب  دنرادن ، لالدتـسا  مضه  تردق 
مالـسا و يدازآ  هک  یتروص  رد  شا  هچب  نز و  ندش  ریـسا  نیـسح و  ندـش  هتـشک  هک  دـننک  رواب  دـنهاوخ  یمن  دیعـس  نب  ییحی  ای 
هب ور  نیملـسم  مالـسا و  دنکن  بیقعت  ار  دوخ  هزرابم  نیـسح  رگا  هک  دننک  رواب  دنهاوخ  یمن  ای  دزرا ، یم  دـهدب  هجیتن  ار  نیملـسم 

راچان دنور ، یم  طوقس 

157 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مییوگب (1) میناوت  یمن  مه  باوخ  نآ  میا ، هدید  باوخ  تفگ : دیاب 

یقطنم باوج  کی 

وگتفگ درک ، دروخرب  یلع  نب  نیـسح  هب  هار  رد  درب ، یم  هکم  هب  ار  شردام  قدزرف ، : نشور ناسنا  کی  هب  یقطنم  باوج  کی  الاح 
اما دـنراد ، تسود  ار  امـش  مدرم  تسا ، امـش  اب  مدرم  ياه  لد  میوگب ، هصالخ  زیزع ! نیـسح  تفگ : قدزرف  هک  اجنآ  ات  دـش  عورش 

ءاشی ام  لاعف  دنوادخ  و  دیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا  یهلا  ياضق  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، امـش  هیلع  رب  اهریـشمش  هحلـسا و  تردق و 
ام هشقن  اب  یهلا  ءاضق  رگا  تسا ، يا  هدارا  زور  ره  ار  دنوادخ  تسا ، ادـخ  تسد  هب  زیچ  همه  تسا ، حیحـص  دومرف : ترـضح.تسا 
زا تسا  يوقت  ام  هریس  قح و  ام  دصق  نوچ  دش  هلـصاف  ام  راکفا  ام و  نیب  اضق  رگا  و  میراذگ ، سپـس  هدرک  رکـش  ار  وا  دنک ، قیبطت 

 . میا (2) هدشن  رود  وا 

158 ص :

میهاوخ یم  ام  تسا ، هدومرف  نینچ  نیا  هدـیدن  باوخ  شترـضح  ای  هدوبن و  یباوخ  مییوگب  میهاوخ  یمن  اـم  دوشن ، هابتـشا  . 43 - 1
هک دـنیب  یم  يرادـیب  رد  نوچ  هکلب  دور ؛ یمن  قارع  فرط  هب  هدـید  باوخ  نوچ  اـهنت  هدوبن و  باوخ  ترـضح  ماـیق  لـیلد  مییوگب 

.تسا هدرک  تکرح  درادن  دوجو  قیرط  نیا  زج  یهار  دراد و  يریگولج  تیلوؤسم  وا  دنک و  یم  دیدهت  ار  مالسا  یگرزب  رطخ 
هئامعن یلع  هللا  دمحنف  بحن  امب  ءاضقلا  لزن  نا  نأش ، یف  وه  انبر  موی  لک  و  دـعب ، نم  لبق و  نم  رمالا  هللا  تقدـص ، لاق : . »... 44 - 2
کغلب لجا  هل : تلقف  هتریرس ؛ يوقتلا  هین و  قحلا  ناک  نم  دعبی  ملف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  لاح  نا  رکـشلا و  ءادا  یلع  ناعتـسملا  وه  و 

«. هللاامهمحر دیفملا ؛ لاق  راحبلا : بحاص  لاق  ...رذحت  ام  فافک  بحت و  ام  هللا 
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یـصخرم هزاجا  هدیـسرپ و  جـح  هرابرد  یلئاسم  دـعب  .دـیروایب  تسد  هب  ار  یلاع  فدـه  نآ  هدـش ، قفوم  تسا  دـیما  تفگ : قدزرف 
دیهـش مدش  هتـشک  رگا  تسا و  یهلا  نیرید  فطل  نیا  مدـش  قفوم  رگا  مور ، یم  دومرف : هداد ، حامرط  هب  ار  باوج  نیا  ریظن.تفرگ 

هب هک  یبلاطم  اب  دهد ، یم  قدزرف  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یباوج  دینک ، تواضق  دوخ  امش  یمارگ ! هدنناوخ   . ما (1) هدوب  قح  هار 
سپ هدـش ، هتفگ  عوضوم  کی  هرابرد  بلاـطم  نیا  همه  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هسیاـقم  لـباق  هدومرف  هللادـبع  اـی  ییحی ، اـی  دـمحم ،

، مینیب یم  اهنآ  نیب  رد  یقطنم  ياه  باوج  یتقو  ات  ام  اما.دنا ! هتفرگ  رظن  رد  ار  صاخـشا  تامولعم  هیاپ  رکفت و  زرط  دوش  یم  مولعم 
قدزرف يارب  ارچ  تسا ، باوخ  هلأسم  هلأسم ، رگا  میسانشب ، لمع  یعقاو  لیلد  هتـسناد و  باوج  ار  یتاکـسا  ياه  باوج  میناوت  یمن 

دورب دـیاب  باوخ  لـیلد  هب  رگا  دـسرپ !؟ یم  ار  مدرم  لاوحا  عاـضوا و  قدزرف  زا  ارچ  تسا ، باوخ  عوضوم  عوضوم ، رگا  دومرفن !؟
.!؟ دنک یم  توعد  دیزی  تموکح  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  هتشون و  همان  يرصب  ناتسود  يارب  ارچ  دوش ، هتشک 

159 ص :

(. ص 185 ج 10 ، راحب ،  ) هللا ءاشنا  هداهش  زوفف و  هنم  دب  ام ال  نکی  نا  و  انیلع ، معنا  ام  امیدقف  انع  هللا  عفدی  ناف  . 45 - 1
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يرصب ناتسود  زا  نیسح  توعد 

ار هدنیآ  ثداوح  لابند  هدرک ، نایب  هصالخ  روطب  ار  نانآ  تبثم  باوج  يرصب و  ناتسود  هب  ار  ترضح  همان  ثحب  نیا  همتاخ  رد  ام 
ار اهنآ  هتشون  همان  دندوب  يو  ناتسود  هک  هرـصب  فارـشا  زا  یعمج  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا.هللا  ءاشنا  مینک ، یم  بیقعت 
و دوعـسم ، نب  دـیزی  اهنآ ، هلمج  زا  تساوخ ، کمک  هیما  ینب  رابج  تموکح  دادبتـسا و  هیلع  اهنآ  زا  هتـشاذگ و  هزراـبم  ناـیرج  رد 
ار يو  ات  هدیـشک  دایز  نبا  هک  تسا  يا  هشقن  همان  نیا  درک  ناـمگ  دوب ، ینیـسح  ناتـسود  زا  هکنآ  اـب  رذـنم  دوب ، دوراـج  نب  رذـنم 

دوعسم رسپ  اما   . درک (1) مادعا  ار  ناسر  همان  یلطعم  نودب  مه  وا  داد  دایز  نبا  لیوحت  ار  ناسر  همان  همان و  تهج  نیا  هب  دـیامزایب ،
یتاـنایب اـب  یفخم  لـلجم و  هسلج  نآ  رد  و  درک ، توعد  دعـس  و  هلظنح ، میمت و  هلیبق  هس  زا  هناـیفخم  تشاد ، هک  یتیعقوم  رطاـخ  هب 

یگمه درمـش ، مزال  هیواعم  ملظ  دـیزی و  دادبتـسا  نتـسکش  يارب  ار  نیـسح  اب  يراکمه  دومن ، حیرـشت  ار  نایرج  لدتـسم  لصفم و 
هداد تبثم  باوج 

160 ص :

همکاحم نودـب  ار  ناسر  همان  کی  دـهد  یم  قح  دوخ  هب  یمالـسا  رادـنامرف  کی  هک  اجک ؟ ات  يرگمتـس  دادبتـسا و  دـینیبب  . 46 - 1
ینکـش نوناق  نیا  هزاجا  نوناق  ياجک  مالـسا ؟ ياجک  ارچ ؟ مادعا  دوب ، امـش  تموکح  حلاصم  فالخرب  همان  نیا  مریگ  دنک ، مادعا 

.؟ دهد یم  ار  اه 
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هنافسأتم.درک مالعا  ار  لیابق  نیا  دوخ و  یگدامآ  هتـشون  ار  نیـسح  همان  باوج  مه  وا  دندرک  دییات  ار  عوضوم  یقطنم  اب  کی  ره  و 
هچ نآ  لاثما  همان و  نیا  دور  یم  ندش  هتـشک  يارب  اهنت  نیـسح  رگا.دش  رـشتنم  ینیـسح  تداهـش  ربخ  دـندمآ  نوریب  زهجم و  یتقو 

تداهش تسکش و  و  هدوب ، تیقفوم  دیما  و  زیچان ، شهار  رد  ندش  هتشک  هک  دور  یم  یفده  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  .!؟ دراد ینعم 
نیسحلا هللادبعابا.تسا  نازرا  دیایب  تسد  هب  رگا  مه  تمیق  نیرت  نارگ  اب  هک  تسا  یفده  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ؛ تیقفوم  مه 

وا دناوت  یمن  یتردق  چیه  هک  هدومیپ  نانچ  فده  نیا  يوس  هب  ار  هار  نیا  دور ، یم  شیپ  فدـه  نآ  يوس  هب  هدرک  تکرح  هکم  زا 
.دروایب شیپ  یشزغل  ای  هدنادرگرب  ار 

راوگان ربخ  کی 

ياضف درک ، یم  روبع  نیسح  رـس  يالاب  زا  هتـسهآ  هتـسهآ  شیئالط  عاعـش  دوب ، هدربورف  برغم  هدرپ  تشپ  ار  شیوخ  هرهچ  باتفآ 
نشور راکفا  مرگرس  داد و  یم  همادا  شیوخ  هار  هب  شترـضح  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یتشحو  سرت و  تلاح  نابایب  نیا  مارآ  روانهپ و 

.درک بلج  ار  ترضح  رظن  تشذگ  یم  وا  زا  يدایز  هلصاف  اب  هک  يراوس  هاگان  دوب ، یناسنا  و 

161 ص :
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یمک رکف  نیمه  هب  میدـش ، یم  رادربخ  ار  هفوک  لاوحا  عاـضوا و  هدرک  یـشسرپ  وا  زا  رگا  دوبن  دـب  دـیآ ، یم  هفوک  زا  تسا  مولعم 
متـشگ و یمرب  هکم  زا  مقیفر  اب  نم.شیوخ  هار  مه  نیـسح  هداد و  همادا  ار  دوخ  هار  راوس ، درک ؛ رظن  فرـص  دـعب  هدومرف و  فقوت 

یفقوت مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتقو  نامه  رد  دوش ، یم  یهتنم  اجک  هب  شترضح  راک  منیبب  هدیسر  نیـسح  هب  ات  هدرک  هلجع  اج  همه 
هب نم  دنک ، ادیپ  یعالطا  هفوک  زا  تسین  لیم  یب  نیـسح  هک  میدز  سدـح  فقوت  نیا  زا  ام  میدوب ، هدـش  کیدزن  وا  هب  مه  ام  درک ،

کیدزن هدـنادرگ  وا  فرط  هب  ار  دوخ  بکرم  میریگب ، يربخ  تفر  یم  ههاریب  اـبیرقت  هک  برع  راوس  نیا  زا  میورب  اـیب  متفگ : مقیفر 
ار وا  اروـف  هفوـک ؛ زا  دـسا  هلیبـق  زا  رکب ، تفگ : ییآ ؟ یم  اـجک  زا  یتـسیک و  برع ! يا  متفگ : هدرک  یتـسد  شیپ  لوا  نم  میدـش ،
هچ هفوک  منیبب  وگب  میدش  انـشآ  هک  الاح  تسا ، رذـنم  مقیفر  نامیلـس و  رـسپ  هللادـبع  نم  مسا  میتسه ، يدـسا  مه  ام  متفگ : هتخانش 

، دایز نبا  رابج  هاگتـسد  هک  یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  میوگب ، هصالخ  تفگ : یتحاران  تیاهن  اب  درک و  لـمأت  یمک  ربخ ؟
هیلع نیسح  هب  هک  دعب  ات  هدرک  یظفاحادخ  وا  زا  و  میدش ، تحاران  یلیخ.درکن  نفد  مه  ار  ناشندب  یتح  هتـشک و  ار  یناه  ملـسم و 

یفرعم ار  دوخ  مدرک ، مالـس  متفر ، شیپ  نم.میناـسرب  شکراـبم  ضرع  هب  ار  بلطم  هتفر  کـیدزن  میتسناد  حالـص  میتسویپ  مالـسلا 
امش زا  يدایز  هلصاف  اب  هک  دیدید  ار  برع  نآ  ناج ! نیسح  متفگ : تخانش ، ارم  شترضح  نوچ  هدرک 
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هدرک تیاـعر  ار  یتاـهج  تـشاد و  يا  هلـصاف  وا  نوـچ  یلو  مریگب  وا  زا  يربـخ  مدوـبن  لـیم  یب  اـقافتا  یلب ، دوـمرف : تشذـگ ؟ یم 
ای میوگب  اراکشآ  ایآ  تسام ، نانیمطا  دروم  هتخانش و  ار  وا  هتفرگ و  ربخ  وا  زا  ام  ربمغیپ ! رـسپ  يا  مدرک : ضرع  نم.مدش  فرـصنم 

نزح و راثآ  هتفایرد  ار  بلطم  لاوس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا.مینک  ضرع  ناـتدوخ  هب  اـهنت  يراـنک  رد  دـیناد  یم  حالـص  رگا 
ناهنپ ار  زیچ  چیه  باحـصا  نیا  زا  نم  دومرف : هدرک و  شنایهارمه  باحـصا و  هب  یقیمع  هاگن  دعب  دش ، راکـشآ  شا  هفایق  زا  هودنا 

، میدراذگ شرایتخا  رد  ار  ملـسم  تداهـش  ربخ  یتقو.میتسه  حیرـص  یگدنز  رد  هشیمه  هتـشادن ، يرـس  هشقن  ام  الوصا  مراد و  یمن 
تمحر يادخ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ررکم  دوب  هدز  هقلح  شسدقم  ياه  مشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  هدش ، رثأتم  تخس 

! ناج نیسح.ام  هدهع  تسا  هدنامیقاب  دنداد ، ماجنا  دنتشاد  هدهع  رب  هچنآ  دنتفر و  تداعس  تشهب  هب  ور  اهنآ  ار ، یناه  ملـسم و  دنک 
ریگتسد و ار  امش  هدنیامن  ملـسم  یتقو  دوش (1)  یمن  هدـعو  فلخ  رگید  هک  الاح  تسین ، نایفوک  هفوک و  هب  يدـیما  رگید  هک  الاح 

دیزی اب  تفلاخم  رد  رارصا  هدنامن ، یقاب  ییاج  امش  يارب  دننک  شدیهش 
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تـسا بوخ  تسین ، حالـص  نتفر  هفوک  فرط  هب  عضو  نیا  اـب  دوش ، یم  یهتنم  ندـش  هتـشک  تداهـش و  هب  اـمتح  هتـشادن و  هجیتـن 
زگره ام  میشوپب ، مشچ  میناوت  یمن  تمیق  چیه  هب  مینز ، یم  مدق  شهار  رد  هک  یسدقم  فده  نآ  زا  ام  بجع !! يا.دیوش  فرصنم 
طوقس هب  ور  ار  نیملسم  مالسا و  یعامتجا ، ناربهر  مینیبب  مینیشنب و  میناوت  یمن  ام  مینک ، تقفاوم  میناوت  یمن  رامعتسا  دادبتـسا و  اب 

ار هار  نانزهار ، هک  الاح.میزورفا  غورف  ار  ناهج  ات  میزوس  یم  ام  میوش ، هتـشک  اـت  مینک  یم  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  اـم  دنـشک ، یم 
ام دوش ، یمن  ضوع  ام  هیحور  هدشن و  مگ  ام  فده  دنتـشک ، ار  ام  هدنیامن  هک  الاح  دندرب ، نوریب  باسح  زا  ار  هفوک  تردق  رود و 
اب هدش  رترود  یمک  ام  هار  طقف  مینک  یم  لابند  ار  یلصا  دوصقم  هدیـشوپن ، مشچ  فده  زا  میا  هداد  هک  گرزب  ییادف  نیا  رطاخ  هب 

هنیـس زا  ارم  بلق  ات  دنراد  یمن  نم  زا  تسد  موق  نیا  و  هدرکن ، تقفاوم  موق  نیا  اب  نم  میـسر ، یم  هجیتن  هب  تداهـش  ندش و  هتـشک 
یمورف مـهرد  ار  ناشدادـیب  مـلظ و  ناـینب  هدرک  طلـسم  اـهنآ  رب  ار  یــسک  دـنوادخ  دـش ، هدیــشک  اجنیدـب  راـک  نوـچ  دـنرآ ، ردـب 

مینک یم  بیقعت  هتشگنرب ، زگره  ام  دنتفگ : همه  دینک ؟ یم  رکف  هچ  ملسم ، تداهش  زا  سپ  امـش  نم ، رظن  تسا  نیا  لیقعونب.دزیر !
.میسرب تسا  هدمآ  لئان  ملسم  هک  یضیف  هب  ای  هدش  قفوم  ات 
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لزنم نیرخآ 

هب اجک  ره  هدراذگ ، رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لزانم  دور ، یم  شیپ  سدقم  فده  نآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا 
توکـس تـسا ، ییاـمیپهار  مرگرـس  هلفاق.دـنوش  یم  ادـج  وا  زا  اـی  هتـسویپ  شترـضح  هـب  یـضعب  هدـش ، وـگتفگ  یبلاـطم  تبـسانم 

يادص اب  باحـصا  زا  یکی  دش ، دنلب  ریبکت  يادص  هاگان  هک  دننک  یم  رکف  کیرات  هدنیآ ي  هب  همه  هتفرگارف ، ار  دارفا  صوصخم ،
هدید هفوک  ياهناتـسلخن  تفگ : تسا ؟ ریبکت  تقو  هچ  الاح  ییوگ ؟ یم  ریبکت  ارچ  هدش : هجوتم  وا  هب  همه  ربکا ، هللا  دز : دایرف  دـنلب 

هک تشگ  مولعم  هدـش  يرتـشیب  تقد  .؟ اـجک هفوک  اـجک و  اـجنیا  دـنتفگ : هدـیدنخ و  هدوب ، انـشآ  هار  نیا  هب  هک  یناـسک  دوـش ، یم 
مه هب  فص  ود  نیا  دـش ، هدـیچیپ  مهرد  هلـصاف.دوش  یم  هدـید  نینچ  رود  زا  ناـنآ  ياـه  هزین  رـس  دـیآ و  یم  شیپ  زهجم  يرکـشل 
یم هدناوخ  ناشاه  هفایق  زا  ناوارف  جنر  یگنـشت و  راثآ  دندیـسرارف ، دیزی  نب  رح  تسایر  هب  يرفن  رازه  نوتـس  کی  دـندش  کیدزن 

نیرخآ هب  اصخش  هک  ییاج  ات  دندرک  ریس  مین  ار  ناشتاناویح  و  باریس ، ار  اهنآ  مامت  دومرف  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دش ،
رهظ زامن  ات  هدـماین  شیپ  ییوگتفگ  تبحم  نیا  رطاخ  هب.دیـشخب  شتاجن  اـسرف  ناـج  یگنـشت  زا  هداد و  بآ  دوب  هدیـسر  هک  يرفن 

ناذا میناوخب ؛ زامن  میهاوخ  یم  دیوگب  ناذا  نذؤم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  دش ، کیدزن 
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دیا هدرک  توعد  نم  زا  امش  هفوک ! مدرم  دومرف : انث  دمح و  زا  سپ  هدناوخ و  يا  هبطخ  ربمغیپ  رـسپ  دندش ، زامن  هدامآ ي  دش  هتفگ 
، دـینک تعیب  هدرک  زارد  تقفاوم  تسد  نونکا  مه  دـیتسه ، یقاب  دوخ  توعد  رب  رگا  مینک ، کمک  مه  اـب  تلادـع  قح و  هار  رد  اـت 

ياقآ دومرف : ترضح.تفگن  يزیچ  سک  چیه  هدرک  توکـس  همه  مدرگزاب ؛ يرگید  يوس  هب  هدش  نشور  فیلکت  ات  دییوگب  هنرو 
امش اب  همه  دیتسیاب  ولج  امش  هللا ، لوسر  نبای  هن  تفگ : مناوخ ؛ یم  زامن  باحصا  نیا  اب  مه  نم  ناوخب  زامن  تباحـصا  اب  امـش  رح !

هب هتفرگ  دوخ  بکرم  راهم  هدـنکارپ  تروص  هب  یقاب  هدـشن ، قحلم  وا  هب  رتشیب  رح  رکـشل  زا  یمین  دـش  مامت  زاـمن.میناوخ  یم  زاـمن 
زا نم  نیسح ! دز : ادص  رح  دش ، رارکت  همانرب  دیـسرارف ، رـصع  زامن  تقو.دنـشیدنا  یم  هتـسشن  نآ  هیاس ي  رد  دیدرت  رکف و  تلاح 

نیا زا  رح.دنتخیر ، رح  ولج  ار  اه  همان  زا  يدایز  رادقم  دومرف ، روتـسد  ترـضح  مرادـن ، ربخ  ییوگ  یم  هک  ینالوسر  اه و  همان  نیا 
هک تسا  نیا  نم  تیرومأم  مرادـن ، يراک  مه  امـش  اب  ما ، هتـشونن  يا  همان  هک  نم  اما  تفگ : هرخالاب  درک و  بجعت  یلیخ  هماـن  همه 

ار يراک  نینچ  زگره  وت  دومرف : ترضح  منک ، ناتدایز  نبا  میلست  هفوک  رد  ات  هتفرگ  رظن  ریز  ار  امش  مدرک  تاقالم  امش  اب  اجک  ره 
تیازع هب  تردام  رح ! يا  دومرف : نیسح  هک  ییاج  ات  دش  رارکت  وگتفگ.منک  یم  مناوت و  یم  ارچ  تفگ.ینکب : یناوت  یمن 
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یمک اما  هدش  كانمشخ  یلیخ  رح ، .»؟ دیرت ام  کمأ ، کتلکث   » فورعم برع  رد  دوب  يا  هلمج  نیا  یهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  دنیـشنب ،
هب درب  یم  ارم  ردام  ماـن  برع ، گرزب  لاـجر  زا  سک  ره  وت ، زا  ریغ  رگا  نیـسح ! يا  تفگ : هدروخورف و  دوخ  مشخ  هدرک و  لـمأت 

رتخد همطاف  وا  درب ، ناوت  یمن  هجو  نیرتهب  هب  زج  ار  ترداـم  ماـن  منک  یم  رکف  هچره  اـما  مدرب ، یم  ار  شرداـم  ماـن  تروص  نیمه 
توملا : » دومرف نیسح.هللادیبع  ریما  شیپ  میورب  مه  اب  دیاب  تفگ : .؟ تسیچ تفده  ییوگ ! یم  هچ  سپ  دومرف : نیـسح.تسا  ربمغیپ 

هدرک داهنشیپ  دوخ  رح  دیـشک ، لوط  وگتفگ  هک  يرادقم.روتـسد  نیا  ءارجا  ات  تسا  رت  کیدزن  وت  هب  گرم  کلذ » نم  کیلا  یندا 
هنیدـم هکم و  هب  هن  هفوک و  هب  هن  هک  اـمرف  باـختنا  ار  یهار  میورب ، هفوـک  هب  مه  اـب  ینک  یمن  تقفاوـم  هک  ـالاح  نیـسح ! تفگ : و 

هانگ راتفرگ  امـش  رما  رد  نم  هللا  ءاشنا  دیاش  دیایب  روتـسد  هچ  ات  مسیون  یم  هفوک  هب  مه  ار  نایرج  متـسه ، ناتهارمه  مه  نم  دـشاب ،
امش ناج ! نیسح  دز : ادص  هدمآ  کیدزن  رح  دندومیپ  ار  هار  هک  یمک  دش ، هتفرگ  شیپ  رد  یموس  هار  هدرک ، تقفاوم  نیفرط.موشن 

.تشک دنهاوخ  ار  امـش  دیـشک  هلتاقم  گنج و  هب  راک  رگا  میوگب  مناوت  یم  تارج  هب  نم  دینک ، رظن  دیدجت  راک  نیا  رد  ادخ  هب  ار 
هک دومرف  تئارق  دنچ  يراعشا  سپس  یناسرت ، یم  ندش  هتشک  تداهش و  زا  ار  ام  وت  رح  دومرف : هللادبعابا 
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يرآ تسین  تشز  نادرمناوج  يارب  گرم  میوریم و  شیپ  تداهـش  گرم و  هب  ور  ام  :) تسا رارق  نیا  زا  اـهنآ  ياـت  ود  یکی  همجرت 
نارمناوج نت  هب  تداهش  هماج  يرآ  دشاب ، مالسا  رد  داهج  روظنم  هدوب و  تقیقح  قح و  یمدآ  هدارا  دصق  رگا  تسین  تشز  گرم 

گنچ زا  دـنا  هتـساوخ  هزراـبم  نیا  اـب  هداد و  تسد  زا  ینامـسآ  نادرم  کـین  باـکر  رد  ار  دوـخ  ناـج  هک  یماـگنه  تساـبیز  هـچ 
لزانم زا  درب ، یم  ههاریب  ار  هلفاـق  هتفرگ و  هدـهع  هب  حاـمرط  ار  نآ  ییاـمنهار  زا  یتمـسق  هک  یموس  هار  نیا  (. دـنوش دازآ  نارگمتس 
هتـشون نیا  رد  ام  هجوت  نوچ  اما  داد ، تسد  هلیبق  نارـس  لاجر و  زا  یـضعب  اب  ینوگانوگ  ياهدروخرب  تاقالم و  هتـشذگ و  يدـنچ 
ناـبایب رح  رظن  ریز  هک  نادرگرـس  هلفاـق  نیا.مینک  یم  يراددوـخ  هعقاو  تاـیئزج  رکذ  زا  تـسا ، ینیـسح  سدـقم  فدـه  هـب  رتـشیب 

شراظتنا هب  بلج و  ار  همه  هجوت  رود  زا  يراوس  هاگان  هک  دوب  هدـش  کـیدزن  اونین  هب  دـیچیپ ، یم  مهرد  لزنم  هب  لزنم  ار  ناتـسبرع 
ارجا هب  ار  شنومضم  اجنامه  هتفرگ و  ار  همان  رح.تشاد ، میلست  يو  هب  يا  همان  درک و  مالس  دمآ  رح  غارس  امیقتـسم  دندرک ؛ فقوت 
هدایپ يدابآ  بآ و  زا  رود  يا  هطقن  رد  ار  يو  هتفرگ ، تخس  نیسح  رب  نامرف  نیا  ندیـسر  اب  دوب : هدش  هتـشون  همان  نیا  رد.تشاذگ 

.تسامش رومأم  ناسر  همان  نیمه  نادب  انمض  دسرارف ، يدعب  روتسد  ات  ینک  یم  تبقارم  وا  زا  هدرک و 
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رومأملا  ) درادن هدیاف  تفگ : میوش ؛ هدایپ  ...هیرضاغ  اونین ، کیدزن  تاهد  نیا  زا  یکی  رد  ات  نک  تقفاوم  رح ! دومرف : نیسح  هچ  ره 
هار رد  هک  تسا  يا  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  یکی  هک  نیق  نب  ریهز.مرادن  يریصقت  نم  تسا و  نم  بقارم  ناسر  همان  نیا  روذعم )
نیا اب  ییامرف  هزاجا  نونکا  مه  رگا  ناج ! نیسح  تفگ : هدمآ  شیپ  هتسبلد ، تداهش  هب  لصفم  ناتساد  نآ  اب  و  هتسویپ ، ترـضح  هب 

، هدرک گنج  هب  ادـتبا  مرادـن  شوخ  نم  دومرف : هللادـبعابا.دیآ  شیپ  يرتشیب  تالکـشم  مینک و  ربص  اـت  تسا  رت  ناـسآ  مگنجب  موق 
اب و  باختنا ، ار  ـالبرک  نیمز  هللادـبعابا  هک  یتقو  اـت  هدـش  اـجباج  شیب  مک و  زاـب  اـما  دـندش ، هداـیپ  راـچان.منزب  يزیرنوخ  هب  تسد 

يرفن رازه  نوتس  یهجوت  لباق  اتبسن  هلصاف  اب  دندروآ و  دورف  راب  هشیمه  يارب  یشیجلا ، قوس  یگنوگچ  ییایفارغج و  عضو  تیاعر 
زور رهظ  زا  شیپ  لزنم  نیرخآ  رد  ندـمآ  دورف  نیا.دـش  اپرـس  اه  همیخ  کیرات ، هدـنیآ  راظتنا  هب  فرط  ود  زا  هدـمآ ، دورف  مه  رح 

.دوب يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  مود 

هشیمه يارب  فقوت 

یب نابایب  رد  هدـش و  تیناسنا  نانزهار  راتفرگ  هلفاق  نیا.دزادـنا  هار  هب  لماکت  قیرط  رد  ار  تیرـشب  هلفاق  اـت  داتـسیا ، هار  زا  هلفاـق  نیا 
يدابآ بآ و 
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رد هلفاق  نیا.دشخب  تاجن  هاوخ  تموکح  بلطرامعتـسا و  نانزهار  گنچ  زا  تداعـس  یگدنز و  رد  ار  تیرـشب  هلفاق  ات  دـمآ ، دورف 
مرخ و هشیمه  يارب  هدرک و  يرایبآ  دوخ  نوخ  اب  ار  يرشب  یعامتجا  یگدنز  ياه  نیمزرس  ات  دمآ ، دورف  يدابآ  بآ و  یب  نیمزرس 

نیا.دروآ دورف  دازآ  ياه  يدابآ  نارمع و  بلق  رد  ار  يرـشب  ياه  لسن  ات  دـمآ  دورف  ینابایب  رد  هلفاق  نیا.درادـهگن  گـنر  نوگلگ 
ربهر.دناسرب ناشیعقاو  تداعس  یگدنز و  هب  هداد  تاجن  نارگمتـس  گنچ  زا  ار  تیرـشب  ات  تخاس  مورحم  یگدنز  زا  ار  دوخ  هلفاق 

و.دراد زاب  فیعض  ياه  تلم  يولگ  زا  ار  یـشحو  ناراوخنوخ  تسد  ات  منک  یمن  ادتبا  يزیرنوخ  گنج و  هب  نم  دز  دایرف  هلفاق  نیا 
زیچ همه  هب  هدیشخب  تاجن  دادبتسا  گنچ  زا  مالـسا  هیلاع  میلاعت  هیاس  رد  ار  تیرـشب  ات  تشذگ  دوخ  زیچ  همه  زا  هلفاق  نیا  هرخالاب 

.دناسرب

نارای يرادافو 

دمح و زا  سپ  : تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دومن  داریا  یلصفم  هبطخ  درک و  عمج  ار  شیوخ  باحصا  هللادبعابا  دش ، اپرـس  اه  همیخ 
تخر اه  ییابیز  فورعم و  اه  یتشز  هدـش ، نوگرگد  ناهج  دـینیب ، یم  هک  تسا  نینچ  نایرج  نم ! باحـصا  نم ! نارای  دومرف : اـنث 

لمع قح  دینیب  یمن  ایآ  تسا ، هدنامن  يزیچ  یگدنز  زا  یتسار  تسا ، هتسبرب 
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منیب یمن  نم  اما  تسین ، ییوزرآ  ادخ  تاقالم  زج  ار  نموم  ناگدنب  طیارـش  نیا  اب  ایند و  نیا  رد  دنـشوپ ، یمن  مشچ  لطاب  هدـشن و 
یتانایب زا  سپ  هتفرگ و  هزاجا  ریهز  دیشک ، اجنیا  هب  نخس   . یتحاران (1) جنر و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  تداعـس و  زج  ار  گرم 

هتـساخرب لاله  سپـس  میداد ؛ یم  حیجرت  ار  تباکر  رد  تداهـش  وت و  رانک  ام  هدوب  مه  يدبا  دیواج و  ناهج ، یگدـنز  رگا  تفگ :
و هتـساخرب ، ریرب  نآ  زا  سپ  و  میگنج ؛ یم  تباکر  رد  تداهـش  ياپ  ات  هتـشادن و  ادخ  تاقالم  زج  یفده  ام  تفگ : یبلاطم  زا  سپ 

.دندرک مالعا  گرم  ياپ  ات  ار  شیوخ  يرادافو  دوخ  هب  صوصخم  ینایب  اب  کی  ره 

ناسر همان  مادعا  همان و  نیرخآ 

دراد هملک  نیا  زا  شترضح  هک  یتارطاخ  دراد ، یتارطاخ  البرک ، هملک  زا  دمآ و  دورف  نیمزرس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
رکف يدیمون  دیما و  نیا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  دوب ، راودیما  دیاب  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، روآ  سأی  هدـننک و  تحاران  یلیخ 

ام ناتـسود  يارب  اـیآ  تسا ؟ ربخ  هچ  هفوک  اـیآ  دـشیدنا ، یم  تسا  هدـمآ  شیپ  هک  یناـیرج  مالـسا و  یمومع  عاـضوا  هب  دـنک ، یم 
تفر و هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  میورب ، شیپ  سدقم  فده  نآ  هب  ور  مه  اب  و  هدرک ، کمک  ام  زا  میناوتب  هک  هدنام  یقاب  یطیارش 

171 ص :

.امرب الا  نیملاظلا  عم  هویحلا  هداعس و  الا  توملا  يرا  ال  . 48 - 1

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5496/AKS BARNAMEH/#content_note_171_1
http://www.ghaemiyeh.com


نکمم میتسه  هفوک  یکیدزن  رد  ام  هک  دنمهفب  ام  ناتسود  رگا  اما  تسا ، رظن  ریز  رهش  ياه  هزاورد  و  اهزرم ، و  هدوب ، لرتنک  اهدمآ 
يذغاک ملق.دوش و  هتشون  هفوک  مدرم  هب  رگید  همان  کی  راب ، نیرخآ  يارب  تسا  بوخ  دننک ، يراکمه  هتشاد  یـشبنج  مایق و  تسا 

هعافر و بیـسم و  نامیلـس و  هب  نیـسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  گرزب ، يادـخ  مان  هب  : تشون شترـضح  دـش ، هدامآ  لیاسو  دـیروایب ؛
مارح هک  يرگمتـس  هاشداپ  دننیبب  هک  یناسک  دومرف : ادخ  ربمغیپ  مدـج  هک  دـیناد  یم  امـش  ایآ  نم ! ناتـسود.نینمؤم  همه  هللادـبع و 
لاح نیع  رد  و  تسا ، هدـمآرد  يرگمتـس  هانگ و  قیرط  زا  مدرم  اـب  و  هدومن ، راـتفر  لوسر  تنـس  فـالخرب  هدرک و  لـالح  ار  ادـخ 
دیناد یم  امش  نم ! ناتسود  (. شتآ ینعی  ( ؟ دیـشک دهاوخ  ناشدوخ  بسانم  ياج  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دننکن ، یمادقا  هتفگن و  يزیچ 

اهداسف هچ  نیمز  يور  رد  اهنآ  هک  دیناد  یم  امـش  دننک ، یم  یچیپرـس  ادخ  نامرف  زا  هدرک و  تعاطا  ار  ناطیـش  نامرف  هیما  ینب  هک 
هک دیناد  یم  امش  نم ! ناتـسود.دنا  هدرک  مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  هدومن و  لیطعت  ار  ادخ  ماکحا  اجک  ات  هدروآ و  دوجو  هب 

مدرم.تفای تاجن  يرگمتـس  رامعتـسا و  راشف  زا  تسا  نکمم  یمالـسا  تلادـع  هیاس  رد  اـهنت  و  هدوب ، رتراوازـس  تفـالخ  يارب  نم 
ياه کیپ  هتشون و  ناوارف  ياه  همان  هک  دیدوب  امش  نیا  هفوک !
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مه نم.دـیدوب  هتـشون  هتفگ و  ار  شخبدـیما  بلاج و  بلاطم  همه  نآ  اه  همان  توعد  نآ  اب  هک  دـیدوب  امـش  نیا  دیداتـسرف ، يدایز 
یگدنز زا  ار  شیوخ  مهس  دوخ  تسد  هب  امش  رتهب ، هچ  دیتسه  یقاب  دوخ  نامیپ  رب  رگا  ما ، هدمآ  امش  يوس  هب  هدرک  تباجا  نونکا 

هقباس یب  هزات و  یلیخ  راک  دیا  هدرک  دهع  ضقن  هدش و  نامیشپ  رگا  اما  دیا ، هدومیپ  ار  متس  ملظ و  زا  تاجن  تداعس و  هار  هتفرگ و 
ار دوخ  مهس  شیوخ  تسد  هب  دوخ  و  هدومن ، راتفر  دیناد  یم  هک  روطنآ  ممعرسپ  و  ردارب ، و  ردپ ، اب  هک  دیدوب  امـش  نیا  تسین ، يا 
مالـسلاو (1) تسین  یجایتحا  امـش  هب  هدوب و  راک  ددـم  يرای و  ارم  هشیمه  يادـخ  دـینادب.دیا ، هدرک  لامیاپ  تداعـس  یگدـنز و  زا 

دراو اجنآ  نک ، تکرح  هفوک  هب  ور  تقد  تیاهن  اب  ریگب و  ار  همان  نیا  ایب  امش  سیق ! دز : ادص  ار  ناتسود  زا  یکی  دش ، هتـشون  همان  .
يزرم نانابهگن  راتفرگ  هنافـسأتم  درک ، تکرح  تفرگ و  ار  همان  مه  سیق.درادن  يراک  درـص  نامیلـس  ندرک  ادـیپ  يدـش ، هک  رهش 

مشچ اب  دش ، علطم  سیق  تداهش  ربخ  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا   . دندرک (2) مادعا  ییارحـص  همکاحم  اب  ار  وا  هدش و 
رانک رد  ام  نایعیش  ام و  يارب  اراگدرورپ ! دومرف : نامسآ  هب  رس  نایرگ 
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زیچ همه  رب  هک  ییادخ  يا  امرف ، نیعم  یهگلزنم  دوخ  تاکرب  رد  نامناتـسود  ام و  يارب  ادنوادخ ! هد ، رارق  میرک  یهاگیاج  تدوخ 
.ییاناوت

میدرگرب هفوک و  میورب 

ناریسا لاجر و  هیقب  یناه ، ملسم و  ندش  هتشک  زا  سپ  هدرک و  میلست  ار  هفوک  دوخ  یناطیـش  تسایـس  اب  دایز  نبا  دش  هتفگ  هچانچ 
راب تقر  رایسب  شمارآ  توکس و  نیا  درک ، یم  تموکح  هفوک  رب  یصوصخم  توکس  شمارآ و  کی  هدوب و  فرص  میلـست  لیابق 

تموکح اصوصخم  دـش ، یمن  هدـید  اه  هفایق  رد  يدنـسرخ  طاشن و  زا  يرثا  نیرتمک  اـما  تفر  یم  دوخ  راـک  لاـبند  سک  ره  دوب ،
یمن قیبطت  یعیبط  یهاوخ  يدازآ  حور  اب  تشاد  طلـست  اهزرم  اه و  هزاورد  هژیوب  مدرم  یگدـنز  نوئـش  مامت  رب  هک  یعیـسو  یماظن 

هرابرد یتاروتسد  قیوشت ، زا  سپ  هدیسر و  دیزی  زا  يا  همان  هک  هدوب  هدش  طلسم  عاضوا  رب  هدرک و  مارآ  ار  هفوک  هزات  دایز  نبا.درک 
الاح درک ، عفد  دیزی  تموکح  رـس  زا  ار  رتگرزب  رطخ  حالطـصا ، هب  و  هدرک ، يریگولج  نیـسح  زا  دیاب  الاح.دوب  هدـش  هداد  نیـسح 
راتفر شبیان  اب  هک  یتنوشخ  نامه  هب  دوش  یم  مه  نیـسح  اب  ایآ  دومن ، يریگولج  هیما  ینب  هیلع  بالقنا  هشیر  یلـصا و  لمع  زا  دیاب 
راتفر تمیالم  طایتحا و  اب  دـیاب  وا  هرابود  ای  دـیبوک ؟ ناوت  یم  تنوشخ  يدـنت و  تسایـس  اب  مه  ار  نیـسح  اـیآ  مینک ؟ راـتفر  دـش ،

يرادنامرف زا  دش : دراو  ناسر  همان  هک  دوب  یهار  ندرک  ادیپ  مرگرس  راکفا و  نیا  رد  درک !؟
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، تسا هدمآ  قارع  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ما  هتفای  عالطا  نم  دایز ! نبا  ياقآ  تسا : هتشون  دیلو.تسا  هدیسر  يا  همان  هنیدم 
ایند و يرـصتخم  شزغل  کی  اب  هک  شاب  بقارم  ینک ، راتفرگ  ار  دوخ  راـک ، نیا  رد  اداـبم  دـینک  تقد  یلیخ  دیـشاب ، بظاوم  ـالماک 

یتشز هب  ناهج  ود  رد  شاب  نئمطم  هدـید و  امـش  مشچ  زا  دوشب  یتراسج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  رگا  هداد و  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ 
ینب لیماف  یتح  همکاح و  تئیه  هب  هتـسباو  کی  زا  تسا ، هتـشون  مرتحم  راکمه  هک  دوب  يزیمآ  تحیـصن  همان  نیا.دـش  یهاوخ  داـی 

زا هداد و  مه  یتارایتخا  یلک  روط  هب  تسا و  هدرک  قیوشت  دیزی  درادن ، يریثأت  دیزی  صخش  همان ي  ربارب  رد  اما  تسا ، هدیـسر  هیما ،
دیـشیدنا یم  اهنآ  بلاطم  فارطا  رد  درک و  یم  هسیاقم  مه  اب  ار  اه  همان  نیا  دایز  نبا.میریگب  ار  هنتف  نیا  ولج  اـت  تسا  هتـساوخ  اـم 

نـشور ار  ام  فیلکت  هدوب و  وا  بقارم  نم  هدـمآ و  دورف  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا : هتـشون  رح  دیـسر ، یموس  همان ي  هک 
الوصا و  هدشن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  رـضاح  اه  یگداس  نیا  هب  هفوک  مدرم  هک  دناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  دایز  نبا.دـینک 

زا.تسین یناسآ  راک  همه ، هقالع  دروم  بوبحم و  درم  کی  نیسح ، زا  يریگولج  هک  تسا  یهیدب.تسا  یکانرطخ  راک  وا  اب  گنج 
، مینکن یمادقا  هراب  نیا  رد  و  هدش ، يراگنا  لهس  رگا  رگید  فرط 
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هفوک و هتفر و  نیب  زا  ام  تامحز  مامت  و  هتفرگ ، رارق  مارتحا  لابقتـسا و  دروم  اعبط  و  کیدزن ، هفوک  هب  نیـسح  هک  دشک  یمن  یلوط 
ام رایتخا  رد  يدودـح  ات  هدوب و  ام  رظن  تحت  يو  دوش  یم  مولعم  مه  رح  همان ي  زا.تفر  دـهاوخ  نوریب  دـیزی  ام و  گنچ  زا  قارع 

دوش یم  تسا  ام  رایتخا  رد  ابیرقت  هک  ینیـسح  ایآ  تسا ، نیگنـس  لکـشم و  هلئـسم  فرط  ود  ره  درک ؟ دـیاب  هچ  عضو  نیا  اـب.تسا 
روطب و  هدش ، یتامادقا  رانک  هشوگ و  زا  دسرب ، مالسا  يایند  شوگ  هب  ینیسح  عضو  رگا  .؟ درکن یمادقا  شا  هرابرد  هتشاذگ و  دازآ 

هب ار  یعمج  دیاب  تسین ، يا  هراچ  تشاد ، هگن  رظن  تحت  دوش  یمن  هشیمه  يارب  مه  ار  نیـسح  دیآ ، یم  شیپ  يرتگرزب  رطخ  متح 
دیاب زیچ  زه  زا  شیپ.تسین  يرگید  هراچ ي  نتـشک  گنج و  زج  ـالا  رتهب و  هچ  دـش  میلـست  هدرک و  تقفاوم  رگا  داتـسرف ، وا  يوس 
گنج هب  هک  درک  لوبق  یفورعم  سانـشرس و  درم  کی  رگا  دراذـگب ، رثا  مدرم  هدوت ي  حور  رد  وا  تقفاوم  هک  درک  ادـیپ  ار  یـسک 

دوخ مشچ  ولج  زا  ار  ذفنتم  فورعم و  صاخـشا  کی  کی  رکف ، نیا  لابند.درک  هدامآ  ناوت  یم  هدعو  لوپ و  اب  ار  هیقب  دورب  نیـسح 
: دـنتفگ .؟ تساجک صاقو  دعـس  رـسپ  رمع ، متـسج ، متـساوخ  یم  هک  ار  نآ  مدرک ، ادـیپ  تفگ : هدرک  فقوت  ناهگان  دـنراذگ ، یم 

، دراد شیپ  رد  ار  ناماس  نآ  هار  هتفرگ و  ار  ير  تموکح  نامرف 
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ارچ رمع ! تفگ : وا  هب  باطخ  دایز  نبا  دش ، راضحا  رمع.دینادرگرب  ار  وا  تسه  مه  هار  نیب  رگا  دینک ، راضحا  ار  وا  اروف  دز : ادـص 
هدمآ شیپ  هک  یلکـشم  نیا  دیهد ؟ یمن  کمک  ام  هب  ارچ  دیراد  هک  یتمظع  تیعقوم و  نیا  اب  امـش  دینک ؟ یمن  يراکمه  ام  اب  امش 
یبوخ هب  ار  هلئاغ  نیا  دـیراد  هک  صاخ  ریبدـت  لقع و  اب  امـش  مراد  نامیا  نم  دوش ، لح  دـیاب  امـش  تسد  هب  طـقف  نم  رظن  هب  تسا ،

، دیشاب هتـشاد  ربخ  مه  امـش  دیاش  قارع ، هب  تسا  نیـسح  ندمآ  نایرج  تسین ، يزیچ  ریما -.؟ تسیچ  عوضوم  .درک - دیهاوخ  متخ 
نم رظن  هب  هدرکن و  ادـیپ  امـش  زا  رتهب  ار  یـسک  مدرک  رکف  هچ  ره  نم  تسا ، ام  رظن  ریز  ابیرقت  هدـش و  هدایپ  البرک  رد  نونکا  مه  وا 
راک نیا  منک  یم  شهاوخ  مهاوخ ، یم  ترذعم  تفگ : هدش  تحاران  یلیخ  دعس  رـسپ.دینک  هرـسکی  ار  راک  دیورب و  دیاب  امـش  اهنت 

تشگنا نآ  يور  اروف  تسناد  یم  ار  دعس  رـسپ  فعـض  هطقن ي  هک  دایز  نبا  ییاهوگتفگ ، زا  سپ.دیراذگب  يرگید  هدهع ي  هب  ار 
ياهوربا مشچ و  و  مرن ، برچ و  ياه  هرفس  اب  ار  وا  درک ، مار  دوش  یمن  لوپ  اب  ار  دعس  رسپ  هک  دناد  یم  وا.درک  هدافتـسا  هتـشاذگ ،

درم دعـس  رـسپ  دراد ، هار  کی  اهنت  دیـشک ، راک  وا  زا  دوش  یمن  مه  باـعرا  دـیدهت و  اـب  دومن ، میلـست  ناوت  یمن  باذـج  بلاـج و 
وا هدش ، گرزب  یگنج  یسایس و  ياه  هنحص  نآ  ندنارذگ  اب  شردپ  یتیبرت  بتکم  رد  وا  تسا ، یهاوخ  تموکح  بلط و  تسایر 

هار نیا  زا  طقف  ار 
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يرگید هب  درادن ، تیمها  یلیخ  مه  نیـسح  راک  دینک ، در  ار  ير  نامرف  افطل  سپ  رمع ! ياقآ  دز : ادص  راچان.درک  میلـست  ناوت  یم 
هدیزغل دینش  هک  يار  نامرف  مسا  دعس ، رسپ.مینک  هدافتـسا  ناتدوجو  زا  هدرک  مارتحا  امـش  هب  میتساوخ  یم  ام  درک ، میهاوخ  راذگاو 

یتحاران تفگ : دایز  نبا.دراد  ير  نامرف  هب  طابترا  هچ  راک  نیا  دیوش  یم  تحاران  دوز  هچ  دایز ! نبا  ياقآ  تفگ : دش و  تسـس  و 
دیهدب تلهم  لقاال  سپ  دعـس : نب  رمع.میناد  یم  ار  نامفیلکت  مه  ام  دینک  در  ار  ير  نامرف  یلاعبانج  متفگ ، هک  تسا  نیمه  درادن ،
صخش میرادن  رارصا  مه  یلیخ  ام  دشاب ، هتـشاد  رکف  هب  جایتحا  هک  تسین  یمهم  عوضوم  دایز : نبا.منک  رکف  عوضوم  فارطا  رد  ات 

تلهم میناوت  یمن  ام  مینک ، یم  راذگاو  يرگید  هب  ار  راک  ام  ير  نامرف  ندرک  در  اب  دیتسین ، لیام  رگا  ادج  البرک ، دـیورب  یلاعبانج 
هناچ زا  سپ  هرخالاب  ات.درادن  یعنام  هک  رکف  تلهم و  تفگ : دعـس  رـسپ.دوش  شوماخ  هنتف  و  متخ ، هلئاغ  دیاب  رتدوز  هچره  میهدـب ،

.دراذگب رایتخا  رد  يرادا  تقو  لوا  حبص  ادرف  ار  دوخ  میمصت  یعطق  ربخ  دنک و  رکف  ار  بش  نآ  دش  رارق  اهندز 

يروک قشع و 

مشچ زیچ ، کی  هب  تبسن  دیدش  هقالع ي  تبحم و  یملع ، تباث  نوناق  یناور و  ملـسم  لصا  نیا  قبط  مصی » یمعی و  یـشلا ء  بح  »
ندید زا  ار  یمدآ 
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دشاب ابیزان  مه  هچ  ره  یلیل  يرآ.دنک ، یم  اونشان  نآ ، هب  طوبرم  تاداقتنا  ندینـش  زا  ار  ناسنا  شوگ  هدرک و  انیبان  نآ ، ياه  یتشز 
نیـسح ندـش  هتـشک  تمیق  هب  تسا و  نارگ  هچرگ  ير  تموـکح.دراد  رارق  ییاـبیز  يـالعا  هجرد  رد  نوـنجم  مشچ  هچیرد  زا  اـما 

هب نادجو  تفارش و  يور  ندراذگ  اپ  اب  هچرگ  ناسنا  کی  يرادنامرف  تسا ، نازرا  دعس  رسپ  رظن  هب  اما  دیآ ، تسد  هب  تسا  نکمم 
یم تسایر  يارب  ار  زیچ  همه  وا  تسا ، وا  بوبحم  تسایر  تموکح و  درادن ، یعنام  دعـس  رـسپ  مشچ  هچیرد  زا  اما  دـیآ  یم  تسد 

تـساوخ یم  هچرگ  دـش ، هشیدـنا  رکف و  مرگرـس  ار  بش  نآ  یملع  یناور و  لـصا  نـیا  اـب.زیچ  هـمه  يارب  ار  تساـیر  هـن  دـهاوخ 
ياپ یهاگ  دنتفر ، یم  هژر  شمـشچ  ولج  ییاورنامرف  ماگنه  هب  نایفارطا  ياهنابرق  هلب  دنیبب ، ار  راک  نیا  ياه  یتشز  دنک و  لالدتـسا 

اه تیبوبحم  نیا  اه ، هولج  نیا.دـمآ  یم  شیپ  رتشیپ  ير ، تسایر  توص  تیـص و  اما  هدیـشک ، یم  شیپ  ار  تمایق  باتک  باسح و 
یمن يرگید  زیچ  ير  تموکح  زج  هک  يا  هدرپ  ناـنچنآ  دـش ، هدیـشک  شمـشچ  ولج  یمیخـض  هدرپ  مک  مک  هدرک و  ار  دوخ  راـک 
هکنآ ای  تسا ، نم  يوزرآ  یهتنم  وا  ار ؟ ير  کلم  مراذگاو  ایآ  نیسح  لتقب  اموثأم  عجرا  ما  یتینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتأء  : دید

مورب
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اب هدش و  مرن  مک  مک  دیراد ؛ فاعم  ارم  تفگ : یم  دروخرب  نیلوا  رد  هک  یناسنا  کی  !. مدرگرب راک  هنگ  نیـسح ، نتـشک  اب  البرک و 
هب ار  راک  تسه  یتمیق  ره  هب  میور و  یم  البرک  تفگ : یم  دعـس  نب  رمع.تفرگ  رارق  طوقـس  یبیـشارس  رد  یناطیـش  هسوسو  کـی 

تسا نکمم  هدنزغل  ياه  یبیـشارس  نیا  رد  هک  درک  یمن  رکف  وا  .میا  هدیـسر  مه  ير  تموکح  هب  هدرک و  رازگرب  تملاسم  حلص و 
منهج طوقس و  هار  رتعیرس  دیاب  دور  یم  شیپ  رتشیب  هچ  ره  هکلب  دشاب ، تشگزاب  هار  هن  فقوت و  تردق  هن  هک  دشکب  ییاج  هب  راک 
لوبق ار  البرک  هار  دـشک  یمن  گنج  هب  راک  اـمتح  دـش و  مهاوخ  قفوم  دـصرددص  هک  رکف  نیا  اـب  طـقف  وا.درک  یط  ار  یتخبدـب  و 
هدـعو اب  و  هدرک ، کیرحت  تخـس  ار  مدرم  هتفر و  نیـسح  هیلع  يدـنت  ربنم  دعـس ، رـسپ  تقفاوم  زا  سپ  داـیز  نبا  حبـص ، ادرف.درک 

اب يو  هک  دیـشکن  یلوط  هدرک و  گنج  هب  هدامآ  دعـس ، نب  رمع  مچرپ  ریز  ار  يریثک  عمج  راـنید ، مهرد و  میـسقت  ناوارف و  ياـطع 
 . تفرگ (1) شیپ  ار  البرک  هار  رفن  رازه  راهچ 
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هداتـسرف ع )  ) نیـسح ماما  گنج  هب  ار  نانآ  هتفگ و  مدرم  يارب  زور  نآ  هک  ار  داـیز  نبا  بلاـطم  نیع  مناد  یم  مزـال  اـجنیا  . 51 - 1
رارق نایفـسوبا  لآ  یتسرپرـس  تحت  ارهق  امـش  مدرم ! تفگ : انث  دمح و  زا  سپ  منک : همجرت  دایز  مک و  نودـب  تسا  رـصتخم  نوچ 

قالخا امـش  هدیـسر  دـیزی  تبون  هک  نونکا  مه  و  دـندوب ، تساوخ ، یم  ناتلد  امـش  هک  روطنامه  نادـناخ  نیا  هک  دـیدید  دـیتفرگ ؛
مامت دراد ، اه  ششخب  لذب و  هچ  و  هدوب ، راتفرشوخ  تیعر  اب  ردقچ  دیـسانش ، یم  ار  شکین  مسر  هار و  دیناد و  یم  ار  وا  هدیدنـسپ 
دوجو شزرارپ  تینما  نیا  مه  هیواـعم  شردـپ  ناـمز  رد  دـینک ، یم  دـمآ  تفر و  یتـحار  هب  هدوـب ، ناـما  نما و  وا  ناـمز  رد  اـه  هار 

العف و  هدرک ، دایز  ار  امش  ياه  يزور  دهد ، یم  يدایز  لوپ  ار  نادنمتـسم  دراذگ ، یم  مارتحا  ار  همه  وا  زا  سپ  دیزی  الاح  تشاد ،
شنامرف دیونشب و  ار  وا  فرح  سپ  متسرفب  نیسح  نمشد  گنج  هب  ار  امش  منک و  رتدایز  ار  اهامـش  مهـس  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب 

هزادنا هچ  ات  هاگتسد  زا  مدرم  تیاضر  عقوم  نآ  رد  هک  دیناد  یم  رتهب  امـش  میدق .) پاچ  ص 189 ، ج 10 ، راحب ،  ) .دینک تعاطا  ار 
یم یگدـنز  يداـصتقا  راـشف  هچ  رد  مدرم  تشاد و  طلـست  اـجک  اـت  یماـظن  تموکح  و  هنوگچ ، تینما  هلأـسم  اـه و  هار  عضو  هدوب 

نیمه اب  ار  تخبدـب  تلم  نیا  و  تشاذـگ ، هفوک  مدرم  رـس  رب  کشخ  تنم  همهنیا  تحارـص  نیا  اب  دایز  نبا  لاح ، نیع  رد  دـندرک ،
.هدنراگن البرک » ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک   » داتسرف نیسح  گنج  هب  هداد  بیرف  هنابیرف  ماوع  ساسا و  یب  ياهفرح 
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اب يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ...يدـنک  ثعـشا  نب  دـمحم  یعبر و  نب  ثبـش  دعـس ، نـب  رمع  زا  سپ  هماـنرب  نـیمه  ءارجا  اـب  داـیز  نـبا 
بیترت هب  هک  تسا  رفن  رازه  هدزاود  هدش ، دای  دایز  نبا  نایرکـشل  يارب  هک  يددع  نیرتمک.داتـسرف  البرک  يوس  هب  زهجم ، يرکـشل 

ثبش - 4 .رفن رازه  یمیمت : هللادبع  - 3 .رفن رازه  راهچ  صاقو : دعس  نب  رمع  - 2 .رفن رازه  یحایر : دیزی  نب  رح  - 1: البرک دندمآ  لیذ 
.رفن رازه  يدنک : ثعشا  نب  دمحم  - 5 .رفن رازه  یعبر : نب 
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  داتسرف  یمایپ  راک  ره  زا  شیپ  البرک ، دمآ  دعس  نب  رمع.رفن  رازه  راهچ  نشوجلا : يذ  نب  رمش  - 6
هدرک توعد  نم  زا  هفوک  مدرم  دومرف : باوج  ار  نایرج  نتم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .؟ تسیچ ترفاسم  نیا  زا  امـش  روظنم  هک 

 . مراد (1) شیپ  رد  يرگید  هار  دینامیشپ  رگا  نونکا  مه  .ما  هدومن  تباجا  مه  نم  دنا و 
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هزراـبم زا  هداد و  تعیب  تسد  تشگ  یمرب  ـالبرک  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دـندرک و  یم  تقفاوم  رگا  دـینک ، یم  رکف  امـش  . 52 - 1
شیپ اهنآ  یناطیـش  ياه  هشقن  هک  الاح  دنیب  یم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  .مینک  یمن  رکف  روطنیا  هک  ام  دیـشوپ !؟ مشچ  یلک  روطب  دوخ 

رگا دـننک ، ادـیپ  عالطا  شناتـسود  دـنراذگ  یمن  هدومن و  عطق  ار  طباور  مامت  هدراذـگ و  هرـصاحم  رد  ار  شترـضح  هدرک و  یتسد 
ای هفوک  هب  امیقتسم  اجنیا  زا  هکنآ  هن  دریگب ؛ رس  زا  راک  هتخیر و  يرگید  تروص  هب  ار  هزرابم  هشقن  هتشگرب و  اجنیا  زا  دوش  تقفاوم 
اب مادک  چـیه  تسا  یهیدـب  دنیـشنب ، مارآ  تکاس و  هتفر و  يرگید  ياج  رد  ای  درـشفب ؛ تعیب  مسر  هب  ار  دایز  نبا  تسد  هتفر و  ماش 
یم ینالوط  ینارنخـس  نآ  رد  اه  یفوک  باوج  رد  هک  تسا  نیـسح  نامه  نیا  دـنک ؛ یمن  قیبطت  شـسدقم  فدـه  ینیـسح و  حور 
امـش هب  ناگیامورف  نوچ  ار  دوخ  تسد  دنگوس  ادخ  هب  ...دیبعلا » رارقا  مکل  رقأ  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعأ  هللاو ال  : » دـیامرف
قبط تسا  نکمم  دیوگ  یم  ار  قح  تحارص  نیا  اب  هک  يدرم  درک ؛ مهاوخن  رارقا  امش  عفن  هب  هدارا  یب  ناگدنب  نوچ  داد و  مهاوخن 

طسوت هک  هفوک  مدرم  هب  دوخ  همان  نیرخآ  رد  هک  تسا  نیسح  نامه  نیا  .هللاو  ال  دنک !؟ زارد  تعیب  تسد  هیما  ینب  ناتـسود  راظتنا 
ار ادـخ  ماکحا  ردـقچ  و  هتخادـنا ، هار  نیمز  يور  اـهداسف  هچ  هیما  ینب  هک  دـیناد  یم  امـش  هفوک ! مدرم  دـسیون : یم  داتـسرف ، سیق 
؛ همان رخآ  ات  ...مرتراوازس  رما  نیا  هب  نم  هک  دیناد  یم  امش  هفوک ! مدرم  دنا ، هدومن  لالح  ار  مارح  مارح و  ار  لالح  و  هدرک ، لیطعت 

رتهب دایز  نبا  .هللاو  ـال  دیـشوپ !؟ یم  مشچ  هزراـبم  زا  تسـشن و  یم  اـپ  شیپ  تشگ ، یمرب  رگا  رکف  کبـس  نیا  اـب  نیـسح  نیا  اـیآ 
شنماد هب  ام  هجنپ  هک  الاح  صانم ؛ نیح  تالو  هاـجنلا  وجری  هب  اـنبلاخم  تقلع  دـقو  نـالا  دـیوگ : یم  هک  دسانـش  یم  ار  شترـضح 

دنکن تعیب  نیـسح  رگا  تفگ : یم  هک  تشادن  دایز  نبا  زا  یمک  تسد  مه  رمـش  ییاجبان ، دـیما  هچ  هو ! دراد ، تاجن  دـیما  هتفرورف 
.دوش یم  رتگرزب  رطخ 
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مه هب  ار  غورد  تسار و  هک  زیمآ ، تحلصم  شدوخ  هدیقع ي  هب  يا  همان  هدش  قفوم  دوخ  رظن  هب  لاحـشوخ و  رایـسب  دعـس  نب  رمع 
رضاح هللادبعابا  درک ، شوماخ  ار  هنتف  شتآ  گرزب ، يادخ  تسا : هتشون  درک ، زاب  ار  همان  دایز  نبا.داتـسرف  هفوک  يارب  دوب ، هتخیمآ 
دهاوخ تعیب  مسر  هب  ار  دـیزی  اـی  امـش  تسد  موزل  تروص  رد  و  دـنک ، یگدـنز  دازآ  هتفر و  يا  هشوگ  اهناملـسم  رگید  لـثم  تسا 

هک رمـش )  ) اه نیـشن  هیـشاح  زا  یکی  اما.تسا  یقفـشم  زیمآ  تحیـصن  همان ي  نیا  تفگ : هدـش ، دنـسرخ  دایز  نبا  هکنیا  وگ.درـشف 
رظن ریز  امش ، تموکح  ورملق  رد  نیسح  تسا !؟ یشیامرف  هچ  نیا  دایز ! نبا  ياقآ  دز : ادص  دنوش ، یم  رتمرگ  شآ  زا  هساک  الومعم 

كرت ار  قارع  هدرکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  دیدرت  نودب  درذگب ، دراذگب و  تعیب  نودـب  و  دـشاب ، امـش  رایتخا  رد  امش و 
تسرد يرتشیب  رسدرد  مه  امش  يارب  هدش و  رتگرزب  لکشم  دیوگ 
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نم رظن  هب  هظعوم ، تحیـصن و  يارب  هن  دیا  هداتـسرف  هلئـسم  لح  يارب  ار  وا  تسین ، شیب  رومأم  درف  کی  دعـس  نب  رمع  دش ، دهاوخ 
تحت دایز  نبا.دورب  دهاوخ ، یم  اجک  ره  تقو  نآ  دنک ، زارد  تعیب  تسد  هدرک  تاقالم  دـیزی  صخـش  اب  ای  امـش  اب  دـیاب  نیـسح ،
البرک يور  یم  هدرک  لوبق  ار  تیرومأم  نیرخآ  دوخ  امش  نشوجلا  يذ  نبای  تسامش  اب  قح  تسا ، حیحص  تفگ : هتفرگ  رارق  ریثأت 

دوخ هدز و  ار  وا  ندرگ  يراد  قـح  ـالا  رتـهب و  هچ  تسا ، رـضاح  دعـس  نب  رمع  رگا  ینک ، یم  هرـسکی  ار  راـک  تاـقالم  کـی  اـب  و 
دعس نب  رمع  نشوجلا  يذ  نبای  ییوگ  یم  تسار  تعیب ، ای  گنج  ای  ینک ، یم  مامت  ار  نیـسح  راک  هتفرگ ، هدهع  هب  ار  لک  تسایر 

هب ار  بآ  ما  هداد  نم  دـنک ، یم  تمیالم  نیـسح  اب  دوش  یم  مولعم  هدرک  لوبق  هک  مه  ادـعب  البرک ، دورب  تساوخ  یم  شلد  ـالوصا 
هاچ ای  دنا  هدرب  بآ  نیـسح  نایهارمه  دنا  هتـشون  نم  هب  هک  یتروص  رد  دنرادرب ، بآ  هرطق  کی  دـنهدن  هزاجا  دـندنبب و  اهنآ  يور 
نیا اب  دنریگ ، یم  هسلج  نیسح  اب  اهبش  دعس  نب  رمع  دنا  هتشون  ام  ناتـسود  دریگب ، تخـس  نیـسح  رب  ما  هتـشون  وا  هب  نم  دنا ، هدنک 
هنعل نشوجلا  نب  رمش.ینک  یم  صالخ  يراتفرگ  زا  ار  ام  هدرک  هرسکی  ار  راک  يور و  یم  تدوخ  امـش  تسا ، نیمه  فیلکت  عضو 
البرک دراو  يرجه  هنـس 61  مرحم  مهن  زور  رهظ  زا  دـعب  هدرک و  تکرح  يرفن  رازه  راهچ  نوتـس  کی  تسایر  هب  نامرف  نیا  اب  هللا ،

.دش
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البرک میدرگرب 

دعب زور  ود  یکی  دمآ ، يرفن  رازه  راهچ  نوتس  کی  اب  دعس  نب  رمع  دعب  زور  دنچ  دش ، هدایپ  البرک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
یتسرد هجیتن  هب  دعس  نب  رمع  اب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  نیسح  ياهوگتفگ  اهتاقالن و  دش ، هدراذگ  ارجا  هب  هدیـسر و  بآ  عنم  نامرف 

راب ود  یکی  مالسلا  هیلع  هللادبعابا.دیشک  یم  شیپ  ار  یفطاع  ياه  هقالع  ترضح  لدتسم  یـساسا و  بلاطم  باوج  رد  يو  دیـسرن ،
دایز و نبا  ياه  هدعو  اهلوپ و  اما  دـناسر  العا  دـح  هب  ار  لالدتـسا  تحیـصن و  هظعوم و  هدومرف ، نایب  یبلاطم  دایز  نبا  رکـشل  يارب 

هیلع نیـسحلا  هللادـبعوبا  لاـق  :» دـشن هداد  يرثا  بیترت  یتوـکلم  نانخـس  همه  نیا  رب  هدرک و  ار  دوـخ  راـک  مدرم  یناطیـش  تـالیامت 
یلع نب  نیسح  «. نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  مالـسلا :

شیامزآ و ماگنه  هب  اما  دزاسب ، ناشیدام  یگدـنز  اـب  هک  یتقو  اـت  تساـهنآ  ناـبز  درو  نید  و  دنتـسه ، اـیند  ناگدـنب  مدرم ، دومرف :
.دنا مک  نارادنید  اه  يراتفرگ 

البرک هفایق 

یتیعمج رپ  رهش  تروص  هب  نابایب  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یصاخ  هفایق  البرک ،
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اب مادـک  ره  داـیز  نبا  نارکـشلرس  رگید  فرط  زا  لـالج ، هوکـش و  نآ  اـب  ینیـسح  هاـگرخ  همیخ و  فرط  کـی  زا  درک ، یم  هولج 
فرط زا  دندوب ؛ بآ  عنم  رومأم  یعمج  دندرک ، یم  اپرـس  یتالیکـشت  هدرک و  تسرد  ییاج  دوخ  يارب  دـندش  یم  دراو  هک  یعمج 

ییاقـس بقل  یـضعب  دندروآ و  یم  بآ  شیب  مک و  يدیدش  ياهدروخ  دز و  اب  دنتفر و  یم  اهراب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رگیدکی يارب  یبیجع  تالالدتسا  دمآ ، یم  شیپ  نیفرط  دارفا  نایم  یبلاج  ياهدروخرب  «. مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا   » دنتفرگ یم 

یمن گنج  هب  ادتبا  نم  دومرف : یم  دنتـساوخ ، یم  يزادناریت  ای  گنج  هزاجا  شترـضح  زا  ررکم  هللادـبعابا  نارادـفرط  دـندرک ، یم 
هکلب دعـس  نب  رمع  اهنت  هن  دوب ، هدـش  جـنرغب  هلأسم  تشاد ، یـصاخ  عضو  دعـس  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  هللادـبعابا  تاقالم  اهبـش  .منک 
راظتنا رد  همه.دندوب  هدمآ  هنحص  نیا  هب  رابجا  اب  شیب  مک و  دنگنجب و  نیسح  اب  تساوخ  یمن  ناشلد  انطاب  رکشل  نارس  زا  يرایسب 

دوب دقتعم  دصرددص  هکلب  نانیمطا ، اهنت  هن  یحایر  دیزی  نب  رح  دوش ، رازگرب  يزیرنوخ  نودب  راک  دـیاش  دـندرب  یم  رـسب  یلح  هار 
فرط زا.دش  ضوع  البرک  هفایق  هک  یتقو  ات  دوب  دنـسرخ  یلیخ  اه  سامت  اه و  تاقالم  زا  دگنج و  یمن  شترـضح  اب  دعـس  نب  رمع 

نز اب  ربمغیپ  رسپ  اما  دنتشادن ، هارمه  يا  هچب  نز و  دایز  نبا  نایرکشل  دندوب ، هداتفا  تمحز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هچب  نز و  رگید 
بیقعت مک  مک  هدیسر و  بآ  عنم  نامرف  هک  يزور  زا  اصوصخم  تسا ، هدمآ  هچب  و 
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اـصوصخم اه  هچب  هفایق  هیحور و  تحاران و  یلیخ  ربمغیپ  ترتع  راـکفا  دـنتفرگ ، یم  تخـس  یلیخ  ندرب  بآ  يارب  هدـش و  يرتشیب 
بآ تیعونمم  اما  دنوش  هتـشک  تسا  نکمم  هدیـشک و  گنج  هب  راک  دندرک  یمن  رکف  مادک  چـیه  هک  تسا  حیحـص  دوب ، راب  تقر 

هب مه  اه  گنج  رد  تسین ! زیاج  مالـسا  ياج  چـیه  رد  بآ  زا  يریگولج  دـنا ؟ هدرک  عنم  ار  بآ  ارچ  دوب ، یمـضه  لباق  ریغ  هلئـسم 
مه ار  بآ  و  هدرک ! راـک  یمالـسا  تاررقم  فـالخرب  هک  دنتـسه  ییاـه  ناملـسم  هـچ  اـهنیا  تـسب ! ار  بآ  دوـش  یمن  نمـشد  يور 
مهن زور  رـصع  هلئـسم ، یجنرغب  نیا  دارفا ، هدـیچیپ  کیرات و  راکفا  نیا  البرک ، مهرب  مهرد و  هفایق  نیا   . (1) دننک !؟ یم  يریگولج 

راک دیاب  نالا  نیمه  مراد  هک  يروتـسد  قبط  دیوگ : یم  رمـش.تشگ ، نوگرگد  البرک  هفایق  یلک  هب  همان ، کی  ندیـسر  اب  دـش ؛ زاب 
، دوش هرسکی 
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يور هب  ار  بآ  هک  روطنامه  ینعی  نامثع ) یکزلاب  لعف  امک   ) دوب هتشون  مه  ار  نآ  لیلد  بآ  عنم  نامرف  هلابند  دایز  نبا  هتبلا  . 53 - 1
، درادـن یلع  نارـسپ  یلع و  هب  یطابترا  و  هدوب ، اه  يرـصم  هیحان  زا  نامثع  هرـصاحم  دـنناد  یم  همه  هک  یتروص  رد  دنتـسب ، نامثع 
زا ریغ  رگا  و  هداتـسرف ، بآ  نسح  شردارب  نیـسح و  نیمه  طسوت  تفای  ربخ  ناـمثع  یگنـشت  زا  ع )  ) یلع یتقو  هک  نآ  زا  هتـشذگ 
عنم  ) دنداد ماجنا  اه  يرصم  هک  ار  یفالخ  لمع  کی  هتشذگ  همه  زا  دندش ؛ یم  هتشک  امتح  دندوب ، ندروآ  بآ  رومأم  یلع  نارسپ 

مشچ و هک  ییاه  هاگتـسد  نیا  رب  داب  فا  .دشاب  دـناوت  یمن  رادـنامرف  کی  لمع  لیلد  تسین  زیاج  مالـسا  رد  دـیدرت  نودـب  و  بآ )
.دنراذگ یم  مالسا  ماکحا  يور  اپ  مالسا  مان  هب  هتسب  شوگ 
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هب هک  يا  هقالع  ناـمه  رطاـخ  هب  تخیرورف و  روتـسد  نیا  ياـپ  هب  ار  دوخ  هدارا  تیثیح و  ماـمت  دعـس  نب  رمع.تعیب  اـی  گـنج ، اـی 
رازگرب تملاسم  هب  راک  يا  هتشاذگن  وت  تسا  مولعم  اما  منک ، یم  ارجا  ار  نامرف  نیا  دوخ  نم  درادن ، یعنام  تفگ : تشاد  تموکح 

شیپ رد  ار  تـشهب  هار  دـیوش و  راوـس  ادـخ  رکـشل  يا  يرـشبا ، هنجلاـب  یبـکرا و  هللا  لـیلخ  اـی  دـش : دـنلب  دعـس  رـسپ  يادـص.دوش 
یم ادخ  رکـشل  ار  ربمغیپ  رـسپ  ناگدنـشک  هک  ینادند  ناهد و  داب  دروخ  هدـنامرف ، نیا  رب  داب  نیرفن  نامرف و  نیا  رب  داب  فا.دـیریگ 
نب رمع  يادص  نیا.دنرب  یمن  شیپ  زا  يراک  دـنریگن ، دوخ  هب  یبناج  هب  قح  هفایق  دـننزن و  دوخ  راک  هب  نید  گنر  ات  يرآ  دـناوخ ؛

اب دوز  ایب ، سابع ! مردارب  دومرف : هدرک  دنلب  رس  شترضح  ردارب ، روضح  دمآ  تعرـس  هب  داد ، ناکت  ار  یلع  رتخد  بنیز  بلق  دعس ،
شناـیهارمه ساـبع.دوش و  یم  تعاـطا  تسا -.!؟ يا  هزاـت  ربخ  هچ  تسا ؟ هدـش  هچ  دـنیوگ ؟ یم  هچ  نیبـب  ورب  ناتـسود  زا  یعمج 

هرـسکی راک  دیاب  هدیـسر  ینامرف  نونکا  مه  سابع ! دنتفگ : .؟ دیا هدش  گنج  هدامآ  هدرک  ادـص  رـس و  ارچ  تسیچ ؟ نایرج  دـندمآ :
.تعیب ای  گنج  ای  درادن ، مه  یلطعم  دوش ،
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- .درک نایب  ار  نایرج  هتشگرب و  سابع  و  هداتسیا ، نایهارمه  مناسرب ، ربمغیپ  رـسپ  مدوخ  ماما  ضرع  هب  ار  نایرج  دینک  ربص  یمک  - 
سابع.مراد یناوارف  هقالع  نآرق  زامن و  هب  نم  زادـنایب ، ادرف  هب  ار  راک  ریگب و  تلهم  ار  بشما  تسا  نکمم  رگا  نیبب  ساـبع ! مردارب 

هب راک  يرپس و  هتـشذگ  ياـه  بش  لـثم  مه  بش  نآ  هک  دـش  تقفاوم  هرخـالاب  ناوارف ، يوگتفگ  تمحز و  اـب  تشگرب و  یلع  نب 
.دتفایب ادرف 

کیرات يزور  هچ  نشور و  یبش  هچ  هو !

اـضف رب  یکانتـشحو  توکـس  دـنتفر ، دوخ  ياه  همیخ  هب  دارفا  دـش ، ادا  بش  همه  بیترت  هب  برغم  زامن  درک ، بورغ  البرک  باـتفآ 
وا رتسب  رانک  تشاد  يدیدش  بت  دوب  بش  دنچ  هک  هدازردارب  يراتـسرپ  يارب  بنیز  دندیباوخ ، مک  مک  اه  هچب  درک ، یم  تموکح 

نارای نم ! باحصا  دش : دنلب  ینیـسح  سدقم  يادص  هاگان.دنورب  دوخ  راک  غارـس  هک  هدش  هدامآ  اه  همیخ  يزرم  نانابهگن  هتـسشن ،
یم هدینـش ، ار  ردپ  يادص  يرامیب  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع.میوگب  نخـس  امـش  اب  هملک  دنچ  مهاوخ  یم  دییایب ، نم !
ردپ يادص  ات  دز  الاب  ار  همیخ  هشوگ  هدیشک ، رتسب  رانک  ار  دوخ  مونشب ؛ ار  مردپ  تاشیامرف  مورب  رتکیدزن  راذگب  ناج ! همع  دیوگ :

دیفس و نساحم  یتوکلم و  هفایق  اب  هلاس ، راهچ  هاجنپ و  درمریپ  نیا  ارهز ، دیشر  رسپ  نیا  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح.دونشب  رتهب  ار 
.نتفگ نخس  درک  عورش  گنرشوخ 
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، منیب یمن  هچب  نز و  نیا  زا  رت  تبحم  رپ  يا  هچب  نز و  هدیدن و  امش  زا  رتافو  اب  یباحصا  نم  دومرف : يزوسناج  يانث  دمح و  زا  سپ 
رگید نم  دومرف : هدـش ، دوصقم  لصا  دراو  سپـس.دیامرف  تیانع  ار  باوث  نیرتیلاـع  رجا و  نیرتهب  امـش  همه  هب  دـنوادخ  مراودـیما 

امـش هب  مهاوخ  یم  یلو  مسانـش ، یمن  یـشزرا  یگدـنز  يارب  دـینیب  یم  هک  ینارگمتـس  نیا  اـب  منیب ، یمن  یگدـنز  زور  دوـخ  يارب 
هب ار  دوخ  تهج  یب  امـش  دـنا ، هنـشت  نم  هب  طقف  موق  نیا  درادـن ، يراک  امـش  اب  یـسک  تسا ، هتفرگ  ار  اضف  بش  یکیراـت  میوگب ،
یم هزاجا  امـش  هب  نم  دـیورب ، ارحـص  نیا  زا  دـیرادرب و  مه  ارم  هچب  نز و  یتح  ینعی  دـیورب ، نابایب  نیا  زا  یگمه  دـیهدن ، نتـشک 

: دـنتفگ اه  هدازردارب  ردارب و  اب  هداتفا و  هیرگ  هب  ترـضح  نادـنزرف  سک  ره  زا  شیپ.درادـن  یعنام  نیرتکچوک  نم  فرط  زا  مهد ،
يراک نینچ  زگره  ام  مینیبن ، ار  يزور  نینچ  تسا  دـیما  میـشاب ، هدـنز  امـش  نودـب  ام  هک  ار  يزور  نآ  درواـین  ادـخ  ناـج ! نیـسح 
یقطنم اب  دوخ  هبون  هب  نارای ، باحـصا و  زا  کـی  ره  اـهنآ ، زا  سپ.میهد  یمن  تسد  زا  ار  تباـکر  رد  تداهـش  وت و  راـنک  هدرکن ،

لد غورف  زا  هک  کیرات  بش  نآ.دـندرک  مالعا  راب  نیرخآ  يارب  ار  دوخ  يرادافو  بتارم  هتفگ ، ینخـس  زادـگ  زوس و  زا  رپ  مرگ و 
داد و یم  ناشن  ار  یقیقح  قشع  بتارم  نیرتیلاع  هک  بش  نآ.دش  يرپس  تفرگ ، یم  رون  یناریمض  نشور 
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ياه همزمز  اب  اما  تشذـگ ، سدـقم  بش  نآ  تشذـگ ، نشور  کیرات و  بش  نآ.تشذـگ  دوب ، ریـسفت  ار  قوشعم  قشاع و  طابترا 
حبص دوب ، ریظن  یب  رشب  یگدنز  خیرات  رد  هک  زایتما  همه  نآ  اب  زیگنا ، تفگش  بش  نآ.رافغتسا  زامن و  نآرق و  توالت  اب  ینامسآ ،

تصش و لاس  مرحم  مهد  باتفآ  درک ، عولط  يدازآ  قح و  نارادمچرپ  یگدنز  زور  نیرخآ  باتفآ  دیسرارف ، مرحم ، مهد  زور.دش 
، دنک بورغ  تساوخ  یم  یتقو  اما  تخادـنا ، هیاس  تیادـه  نارادلعـشم  هانگ  یب  ياه  هفایق  رب  موصعم ، ابیز و  هرهچ  رب  يرجه  کی 

همان حـتف  مهاوخ  یمن  اجنیا  نم   . دـیچ (1) یمرب  دوب  نارگمتـس  تموکح  هناشن  هک  نانآ  كاپ  ياـه  هتـشک  يور  زا  ار ، دوخ  نماد 
ثداوح تایئزج  رکذ  زا  اجنیا  نم  منک ، حیرشت  ار  يدادبتسا  ياه  تموکح  ياه  يراکتشز  مهاوخ  یمن  اجنیا  نم  مسیونب ، ار  دیزی 
راکتیانج تسد  هک  دیسرپب  دیسرپب ، اهنآ  زا  دنناد ، یم  ناشخرد  ناگراتـس  نیا  نازورف و  باتفآ  نیا  اما.منک  یم  يراددوخ  اروشاع 
دیـسرپب هام  باتفآ و  نیا  زا  امـش  .!؟ درک هچ  يدازآ  تیرح و  نارادفرط  قح و  نادرم  اب  دایز ، نبا  دیزی و  رگمتـس  رابج و  تموکح 

هاگتسد هزین ي  ریشمش و  قرب  دعر و  هک 

191 ص :

.دوب هتشذگ  مین  هام و  شش  لاس و  راهچ  هاجنپ و  ع )  ) نیسح سدقم  رمع  زا  تسرد  زور  نآ  رد  . 54 - 1

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5496/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
http://www.ghaemiyeh.com


کچوک و رب  ایآ  هک  دیـسرپب  وا  زا  امـش  !؟ تخات هنوگچ  ادـخ  ربمغیپ  نادـنزرف  و  ارهز ، ناگ  هشوگرگج  رب  دایز ، نبا  دـیزی و  رابج 
نب رمع  یناطیـش  هرجنح  هک  دوب  هدمآ  الاب  باتفآ  هزات  .!؟ دـندوب دـنبیاپ  ینادـجو  نوناق و  نید و  هب  ای  و  هدرک ، یمحرت  اهنآ  گرزب 

كاخ رب  شقن  ینیـسح  نارادفرط  زا  رفن  هاجنپ  کیدزن  یمومع  ناراب  ریت  کی  اب.دـش  رداص  گنج  نامرف  دـمآرد و  ادـص  هب  دـعس 
روطب منک  یمن  ثحب  کـی  کـی  رگید  نم  دـش ، عورـش  مزر  زور ، موـسر  بادآ و  قـبط  و  تسـشنورف ، اـهریت  شرپ  يادـص.دندش 
هکلب دید  یمن  ینیـسح  هاگرخ  همیخ و  رد  يدرم  رگید  اهنت  هن  دـنک  بورغ  تساوخ  یم  یتقو  اروشاع  زور  باتفآ  میوگب ، هصالخ 

زور باتفآ  تسین ، هغلابم  يرآ.درک ، یم  اشامت  هتخوس  مین  ار  شترـضح  هدـش  جارات  ياـه  همیخ  و  هدـنکارپ ، ار  نیـسح  هچب  نز و 
، دیدید یمن  يدرم  رگید  تخوس  یم  بت  شتآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زجب  دـنک  بورغ  تساوخ  یم  یتقو  اروشاع 

ناناوج گنر  یقیقع  فافـش و  ياه  هرهچ  يدازآ و  هار  اه  هتـشک  يالبال  زا  دـنک  عمج  ار  دوخ  ییالط  هعـشا  تساوخ  یم  یتقو  وا 
هچب یتمحز  هچ  اب  مهدزای  بش  رد  یلع  رتخد  بنیز  هک  درک  يرگمتـس  نانچنآ  دادبتـسا  تیانج و  تسد.تفرگ  یمرب  تسرپادخ 

ات هدومن و  عمج  مه  رود  ار  ردارب  میتی  ياه 
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هداتسیا ار  دوخ  هلفان  بش  همه  بنیز ، ما  همع  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع.دوب  نانآ  ییوجلد  مرگرـس  بش ، ياه  همین 
هتـسشن درک ، یم  یتسرپرـس  میتی  ياه  هچب  زا  بش  همین  زا  دعب  ات  هدوب و  وربور  هودنا  مغ و  همه  نآ  اب  هک  بش  نآ  اما  دـناوخ ، یم 

نایرگ مشچ  اب  ار  بش  نآ  دتـسیاب ! اپ  يور  تسناوت  یمن  رگید  وا  تشادـن ، نداتـسیا  تردـق  رگید  بنیز  ما  همع  دـناوخ ! یم  زامن 
تقر يادص  اب  هدرک و  دنلب  ریبکت  يارب  ار  شنازرل  ياه  تسد  نیا  تسـشن و  هلبق  هب  ور  هلفان  ندناوخ  يارب  وا  دـناوخ ، زامن  هتـسشن 

تـسشن هلبق  هب  ور  مالـسا ، رد  نز  یتیبرت  بتکم  هنومن  نیرتیلاع  نیا  یلع ، رتخد  بنیز  یتقو  مناد  یمن  نم  «!!. ربکأ هللا  : » تفگ يراب 
هچ نز  نآ  حور  تمظع و  زا  گرزب  يادـخ  ربکا ، هللا  تفگ : یم  یتقو  درک !؟ یم  رکف  هچ  لاح  نآ  رد  وا  دوب !؟ یلد  بلق و  هچ  اب 

ینیب یم  سک  ره  زا  رتهب  وت  مسانش ! یم  لداع  میکح و  ارت  هک  ییادخ  يا  .!!؟ تساوخ یم  هچ  گرزب  يادخ  زا  نز  نآ  و  دید ، یم 
نوخ هب  منادـنزرف  هداتفا و  كاخ  يور  مناردارب  هک  ینیب  یم  رتهب  وت  دـندرک ! هچ  تتیادـه  هار  ياه  غارچ  اب  نارگمتـس  یناد  یم  و 

هدـمآ و نورب  تتلادـع  تسد  یک  ایادـخ ! راب  !. دزوس یم  هنوگچ  مراد  بت  رامیب  و  عمج ، مفارطا  رد  ردارب  میتی  ياه  هچب  هتـشغآ و 
دوخ مشچ  هب  ات  مشک  یم  ار  جنر  نیا  نیگنـس  راب  زور ، نآ  دیما  هب  اراگدرورپ ! درک ! دهاوخ  نوگژاو  ار  دـیزی  يرگمتـس  هاگتـسد 

!. منیب ناشخرد  ار  تتیاده  غارچ 
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دنک یم  ارجا  ار  هشقن  لابند  یلع  رتخد 

هیلع یلع  نب  نیـسح  اجنیا  ات  ار  هزرابم  هشقن.بنیز  هب  راک  تبون  و  دیـسرارف ، يرجه  کی  تصـش و  لاس  مرحم  مهدزای  زور  حـبص 
هب ات  هدرک  رازگرب  قیقد  يا  هشقن  اب  دـیاب  ار  هزرابم  هلابند  دومن ، راذـگاو  بنیز  شرهاوخ  هب  دـعب  هب  اجنیا  زا  هدرک و  يزاـب  مالـسلا 
یم رثا  ـالب  ار  نادیهــش  كاـپ  ياـه  نوـخ  و  هدرک ، بآ  رب  شقن  ار  اـه  هـشقن  هـمه  تـلفغ  حـماست و  نیرتـکچوک  دیــسر ، هجیتـن 

هیرگ و مسر  هار و  هتفرگ ، هدیدان  ار  اهتبیـصم  نیا  مامت  هدش و  راک  دراو  يا  هنادرم  زغم  بلق و  اب  دـیاب  حبـص  زورما  زا  بنیز.دـنک ،
نیا رد  هک  تسا  بنیز  نیا.دـیامنب  نید  عفن  هب  ار  یتاغیلبت  نکمم  هدافتـسا  نیرخآ  ثداوح ، نیا  زا  هتـشاذگ و  رانک  ار  هناـنز  نویش 
هیلع یلع  رتخد  نیا.دـنک  راکـشآ  ار  قیاـقح  هدومن و  غیلبت  راـبج  هاگتـسد  هیلع  و  هدرک ، هدافتـسا  دـیاب  یتـصرف  ره  زا  اـهراد  ریگ و 

نشور ار  قیاقح  هدرک و  نوریب  مدرم  نیا  زغم  زا  ار  دایز  نبا  دیزی و  یتاغیلبت  عیـسو  ياه  هاگتـسد  تاهابتـشا  دیاب  هک  تسا  مالـسلا 
یمالسا حلاصم  مالسا و  فلاخم  ار  ام  غورد  هب  دایز  نبا  هنابلطرامعتسا  تسایـس  هک  دنامهفب  مدرم  هب  دیاب  هک  تسا  بنیز  نیا.دنک 

تسا هدمآ  دورف  ام  هناخ  رد  یحور  میربمغیپ و  ترتع  هک  ام  تسا ، هدومن  دومناو  یهلا  بجاو  کی  ار  ام  اب  هزرابم  و  هدرک ، یفرعم 
ربمغیپ بتکم  يارب  ناملد  رتشیب 
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مالـسلا هیلع  نیـسح  هک  يا  هلمج  ینعم  تسا  نیا  دزاـس ، راکـشآ  دـیاب  بنیز  ار  قیاـقح  نیا  .مینک  یم  راـک  وا  عفن  هب  دزوس و  یم 
هشقن هک  تسا  هچب  نز و  نیا  تراسا  يرآ ، دنـشاب ؛ ریـسا  نم  هچب  نز و  تسا  هتـساوخ  يادخ  ما  هدید  باوخ  رد  هک : تسا  هدومرف 
هدهع هب  ار  یتاغیلبت  نیگنس  تیلوئـسم  کی  مالـسلا ، هیلع  یلع  رتخد  بنیز.دنک  یم  راکـشآ  ار  یلـصا  فده  هدناسر و  هجیتن  هب  ار 

فیلکت هـچ  نیگنـس و  راـب  هـچ  هو ! تـسوا ، شود  هـب  مـه  ـالبرک  هنحــص ي  ناگدـنامزاب  زا  یتسرپرــس  يرـالاس و  هلفاـق  هـتفرگ ،
مالـسلا هیلع  یلع  رتخد  بنیز ، اما  دـهد ، ماجنا  اقیقد  ار  فیلکت  همه  نیا  دـناوت  یمن  هنانز  هداـس ي  بلق  کـی  رگید  اـجنیا  !. ینارگ

یسایس دنت  ياهناروک  رد  هدرب و  رسب  نیگنس  تازرابم  رد  رمع  کی  هک  ییارهز  یلع و  نآ  تسا ، ارهز  نماد  هدش ي  تیبرت  تسا ،
ار تقو  همکاـح ي  تئیه  دوـخ  یفنم  تبثم و  تازراـبم  اـب  هک  ییارهز  نآ  تسا ، ارهز  نماد  هدرورپ ي  بنیز  دـنا ، هدرک  یگدـنز 
هدرورپ ي بنیز  نیا  یلع ، دـشرا  رتـخد  بنیز  نیا.تسا  هدرک  تبث  مالـسا  خـیرات  رد  هشیمه  يارب  ار  اـهنآ  شزرا  هدرک و  موکحم 
و دـمحم ، نوع و  نوچ  ینادـنزرف  ردام  بنیز  نیا  رفعج ، نب  هللادـبع  نوچ  سانـشرس  دیـشر و  يدرم  رـسمه  بنیز  نیا  ارهز ، نماد 

یم ییاهن  هجیتن ي  هب  ار  نآ  هک  یلماوع  ياپ  ات  ار  هنحـص  هدرک و  افیا  اـقیقد  ار  ردارب  هشقن ي  هزراـبم ، ناـمرهق  بنیز  نیا  هرخـالاب 
نیسح یلصا  ضرغ  فده و  لابند  اهنت  تسین و  ییارس  ناتـساد  هتـشون  نیا  رد  ام  فده  میتفگ  هک  روطنامه.تسا  هدیـشک  دنناسر 

هارمه اجنیا  ات  میور ؛ یم  مالسلا  هیلع 
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نیملسم مالسا و  باسح  هشیمه  نیسح  هک  میدید  میتفای ، ینامسآ  سدقم  یلاع و  فده  نآ  هجوتم  ار  وا  اج  همه  هدمآ  شترـضح 
.دراد رظن  رد  ار  یمالسا  تاسدقم  ءاقب  هدرک و  ار 

بنیز یهارمه  هب 

هک ار  يا  هلفاق  اجنیا  زا.مینادرگرب  هنیدم  هب  البرک  زا  ار ، هنیدم  هلفاق ي  ات  هدرک ، هقردب  ار  يربک  بنیز  عیرس  روط  هب  دعب  هب  اجنیا  زا 
تـسا هدـش  یم  يربهار  يربک  بنیز  تسایر  هب  هنیدـم  ات  البرک  زا  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  تساـیر  هب  ـالبرک  اـت  هنیدـم  زا 
ساسا ندش  نوگژاو  تامدقم  هدرک و  بیقعت  ار  ردارب  سدـقم  فدـه  نامه  هنوگچ  مینیبب  ات  مینک  یم  یهارمه.مینک  یم  یهارمه 

هدـنامهف و  هداد ، ناکت  ار  زور  نآ  مالـسا  يایند  هنوگچ  بنیز  مینیبب  اـت  مینک  یم  یهارمه.دـنک  یم  مهارف  ار  يرگمتـس  دادبتـسا و 
هنوگچ مینیبب  ات  مینک  یم  یهارمه.دنرادن  نیملـسم  رب  تموکح  قح  هایـس  دـیلپ و  راکفا  یلکلا و  ياهزغم  نیا  اب  دارفا  نیا  هک  تسا 

مالـسا و تاسدـقم  دوش ، هرادا  فرحنم  دارفا  نیا  يربهر  هیاس ي  رد  امـش  یگدـنز  رگا  هک  تسا  هدـنامهف  مالـسا  ياـیند  هب  بنیز 
هنهرب كاخ  يور  ار  نانآ  هکنیا  وگ  درذگ ، یم  دوخ  نازیزع  داسجا  رانک  زا  يربک  بنیز.تسا  هرطاخم  رد  امش  لالقتسا  تیثیح و 

، حور تمظع  عبط و  تعانم  کی  اما  دنیب ، یم  نفک  یب  و 
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و زوریپ ، قـح  نارادـفرط  تبقاـع  یگدـنز  ياهبیـشن  زارف و  رد  هک  دـناد  یم  وا.دریگ  یم  شیپ  رد  ار  هفوـک  هار  هدرک ، یظفاحادـخ 
یهاگراب هعقب و  ناشرازم  رب  هکلب  هدنامن ، كاخ  يور  كاپ  داسجا  نیا  اهنت  هن  هک  دـناد  یم  وا.دـنحتاف  مولظم ، ناگدروخ  تسکش 
نالدـبحاص هبعک ي  ادـخ  هار  ناگ  هتـشک  هاگلتق  هکلب  دوش ، یم  هتخاس  یهاگراب  هعقب و  اـهنت  هن  هک  دـناد  یم  وا.تخاـس  دـنهاوخ 

هب وا.دـمآ  دـنهاوخ  ناشترایز  هب  یهلا  سوماـن  کـی  زا  يرادـفرط  لوسر و  ادـخ و  مارتحا  هب  يدازآ  تیرح و  نارادتـسود  و  هدوب ،
، دنام یمن  نینچ  هنحـص  نیا  شاب  نئمطم  هدم ، جـنر  ار  نتـشیوخ  شابم و  تحاران  یلیخ  ناج ! همع  دـیوگ : یم  شرامیب  هدازردارب 

رگم تسا ، نیا  رب  ناهج  مسر  هار و  هکلب  مناد ، یم  یبلاطم  مردام  ردـپ و  دـج و  تایاور  ثیداحا و  زا  اـهنت  هن  مزیزع ! هدازردارب ي 
هدازردارب ي !. دنتـسه هدنز  رـشب  بلق  رد  يدازآ  تیرح و  يادهـش  هتـشاد و  اج  مدرم  لد  رد  ادخ  هار  ناگتـشک  هک  دیناد  یمن  امش 

يزور دیآرد ، دنموربآ  ابیز و  يرهش  تروص  هب  ناتـسود ، هقالع ي  هیاس ي  رد  هک  درذگب  نابایب  نیا  رب  يزور  دیدرت  نودب  زیزع !
ار دوخ  نادنزرف  ناگدازردارب و  ناردارب و  دوخ ، نازیزع  بنیز.دنک ، هولج  یهوکـشاب  هاگراب  تروص  هب  هک  درذـگب  هاگلتق  نیا  رب 

.دریگ یم  شیپ  يریسا  مسر  هب  ار  هفوک  هار  و  هدراذگ ، كاخ  يور 
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دنداد ناکت  ار  هفوک  یلع  نارتخد 

بجع.دـنیب یم  یطاشن  شیع و  دوخ  يارب  هاگتـسد  ایوگ  دـنا و  هدـمآ  اشامت  يارب  یهوبنا  تیعمج  دـش ، کـیدزن  هفوک  هزاورد ي 
اه يدوز  نیا  هب  هک  منازرلب  ناشلد  نانچ.دنیرگب  رورس ، هدنخ و  ياج  هب  هک  ما  هدب  ناکت  ار  مدرم  نیا  نانچ  !. دنراد یطاشن  شیع و 

يدام و یگدـنز  مه  اهنیا  !. دـنا هدرک  يوریپ  دایز  نبا  زا  هناقمحا  ردـقچ  دـنمهفب  اـت  منک  ناشرادـیب  نانچ.دـننیبن  ار  طاـشن  رورس و 
یم اـهاجنیا  هب  ار  راـک  دـعب  دـننک و  یم  توـعد  ربـمغیپ  رـسپ  زا  ار ، نارگمتـس  زا  يدازآ  مـه  و  دـنهاوخ ، یم  ار  تساـیر  تورث و 
نبا دیزی و  هاگتـسد  اب  هزرابم  رذب  هدیمهف و  ار  دوخ  هنزو ي  شزرا و  ات  منک  هجوتم  ار  ناشلد  بلق و  نایب ، قطنم و  اب  نانچ.دنناشک 

طیارش نیرت  هداس  زا  اما  متسه  رظن  تحت  هدراذگ و  رهش  نیا  هب  اپ  يریسا  مسر  هب  و  ریگتسد ، نم  هکنیا  وگ.مشاپ  یم  رس  زا  ار  دایز 
نامه نایم  رد  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیمه  زا  دـسرب  هراـمالاراد  هب  هک  نآ  زا  لـبق  هدـش ، رهـش  دراو  مک  مک.درک  هدافتـسا  دـیاب 

هرجنح دیوگ ! یم  نخس  یلع  ایوگ  دندینش ، ییانشآ  يادص  مدرم.ندرک  تبحص  هب  درک  عورش  یچاشامت  تیعمج 

198 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


یم فرح  هک  تسا  یلع  نیا  دندرک ، هجوت  همه  دوب ، انـشآ  یلیخ  یلع  يادص  اب  مدرم  شوگ  یلع ، يادص  ادـص ، نت  یلع ، هرجنح 
تـسا یلع  رتخد  نیا  دندش ، هدـنیوگ  يادـص  هب  شوگ  هدز  تهب  نانچ  هدـش ، بلج  مدرم  هدوت ي  هجوت  یمک  هلـصاف ي  اب  دـنز !؟

یم ثحب  هنادرم  قـطنم  نیا  اـب  تسا  ارهز  رتـخد  نیا  دـنز ، یم  فرح  تـسا  هفوـک  هـکلم ي  يربـک  بـنیز  نـیا  دـیوگ ، یم  نـخس 
هشیمه ناتاهمـشچ  دینک !؟ یم  هیرگ  دیراد ، دای  ریوزت  هلیح و  طقف  هک  یمدرم  يا  هفوک ! مدرم  يا  دیوگ : یم  تسا  بنیز  نیا  !. دنک
تیلهاج لاح  هب  هدـیباتاو و  ار  همه  سپـس  دـیدرک و  مکحم  هتفاـب و  دوخ  ناـمیا  هتـشر  فورعم ، نزریپ  نوچمه  امـش  داـب ، ناـیرگ 

رد امـش  یگدنز  یتسار  تسا !؟ هدنام  یتلیـضف  رگید  امـش  نایم  رد  دینک  یم  لایخ  دیراد !؟ ینامیا  رگید  دینک  یم  رکف  دـیتشگرب ،
!؟ دیداتسرف شیپ  زا  هچ  شیوخ  ترخآ  يارب  و  دیدرک !؟ هچ  دیناد  یم  دیور ، یم  اه  تفاثک  رد  هک  تسا  ییاه  هزبس  يامنرود  لثم 

حور رگید  دییرگب ، دـیاب  يرآ ، دـینک !؟ یم  هیرگ  دـیزوسب ، خزود  شتآ  رد  دـیاب  هشیمه  يارب  نآ ، مکح  هب  هک  یهلا  بضغ  طقف 
هار هاگهانپ  تیادـه و  هار  غارچ  نامه  دیـشک !؟ یم  ار  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ءایبنا ، متاخ  راگدای  ربمغیپ ، رـسپ  دـینیبن ، ار  هدـنخ 

تلذ و دوهی  تلم  ندـچمه  شراـتفر ، راـک و  تسا  نیا  هک  یتـیعمج  داـب  رود  تداعـس  زا  هشیمه  يارب  دـیا !؟ هدرک  دیهـش  ار  تما 
مرح هچ  و  دیتخیرورف !؟ ار  یکاپ  ياه  نوخ  هچ  و  دیدرزآ !؟ ار  ادخ  ربمغیپ  بلق  هنوگچ  دیناد  یم  تسا ، ار  امش  یگشیمه  یتخبدب 

دومن و تریح  تهب و  هچراپ  کی  ار  هفوک  رهش  هک  تفگ  تفگ و  ردقنآ  ...دیا .!!؟ هدرک  ریسا  ار  یمرتحم 
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فده هب  ار  مدرم  هدیـشاپ و  همکاح  هاگتـسد  هیلع  ار  یقیمع  تضهن  کی  رذـب  هک  داد  ناکت  ار  هفوک  نانچ  دربورف ، يراز  هلان و  رد 
ابیرقت هک  ار  یکانرطخ  تضهن  کی  هیاپ ي  هک  هدرک  رادـیب  ار  مدرم  هدوت ي  راکفا  بولق و  ناـنچ  درک ، کـیدزن  شردارب  سدـقم 
ماـمت دوب و  هداتـسیا  نم  راـنک  رد  يدرمریپ  دـیوگ : یم  وا  (. نیباوت تضهن   ) دومن يزیر  یپ  درک ، راـک  هب  عورـش  هاـم  شـش  زا  سپ 
نادناخ امش  يادف  مردام  ردپ و  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ  رازراز  رایتخا  نودب  مدید  تقو  کی  دوب ، بنیز  هب  شـساوح  شوه و 

نیا هب  تسناوت  یمن  هاگتسد  دش ، هتسخ  بنیز.دنرتهب  همه  زا  هتشاد و  تفارش  همه  رب  ناتنادرم ، ناتنانز ، ناتناناوج ، ناتناریپ ، هک  داب 
یعبـشم لصف  مه  وا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر ي  موثلک  ما  شرهاوخ  دـنک ؛ قرفتم  ار  مدرم  ای  شوماخ  ار  يو  اـه  یگداـس 

نب یلع  داجس  ماما  هک  دوب  اه  هنیمز  نیمه  رد.درک  حضتفم  اه  یفوک  مسا  هب  ار  همکاح  هاگتسد  اوسر و  ار  اه  یفوک  و  هتفگ ، نخس 
ار دایز  نبا  هاگتـسد  تایانج  دوخ ، یفرعم  مسا  هب  هتفرگ و  ار  ثحب  لابند  تشاد ، هک  یتهاقن  فعـض و  لاح  نامه  اـب  مه  نیـسحلا 

شدنزرف درک ؟ دیهاوخ  هاگن  ادخ  ربمغیپ  تروص  هب  هنوگچ  ادرف  دیـشک !؟ یمن  تلاجخ  : دومرف دعب  هدرمـش و  يرگید  زا  سپ  یکی 
شباحـصا نارای و  اـب  هداد و  رارق  شا  هرـصاحم  رد  دـعب  هدـناوخارف و  ار  وا  دـینک !؟ یم  ییاریذـپ  بیترت  نیا  هب  هدومن و  توعد  ار 

دوخ هناخنامهم ي  هب  تروص  نیا  هب  ریسا و  ار  شا  هچب  نز و  و  دینک ؟ یم  شدیهش 
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نانچ دز ، یم  رود  یـساسا  روحم  کی  رب  همه  هک  یپرد  یپ  ياه  ینارنخـس  نیا  (. ...مکـسفنال متمدـق  امل  مکل  اـبتف  ( !؟ دـیریذپ یم 
نب یلع  هب  و  هتفگ ، یبلاطم  هاگتـسد  هیلع  رب  امـسر  هدمآرد و  ادـص  هب  مدرم  مک  مک  يراز  هیرگ و  زا  سپ  هک  درک  بلقنم  ار  هفوک 

زونه نم  بجع ! يا  دز : دایرف  شترـضح  میگنجب ، تنانمـشد  اب  هدرک و  تعاطا  تنامرف  زا  میرـضاح  ام  دـندرک : داهنـشیپ  نیـسحلا 
يرگید یناطیش  هشقن ي  زاب  تسا ، نم  مشچ  ولج  امش  ياه  ییاریذپ  يزاون و  نامهم  منیب ، یم  مردپ  هب  تبسن  ار  امش  ریوزت  هلیح و 

عفن هب  میهاوخ  یمن  ام  دینزن ، فرح  ام  ررض  هب  هدرکن ، راک  ام  هیلع  رب  اهراد  ریگ و  نیا  رد  دییوگ ، یم  تسار  رگا  امش  دیـشک ! یم 
يارسا هک  يا  هشقن  نیا  دش  هجوتم  هفوک  يرادنامرف  (. ناسرم رش  تسین  دیما  وت  ریخ  هب  ارم   ) دینک يرادفرط  ام  زا  هدرک و  یمادقا  ام 

اهنآ زا  دیاب  دروآ ، یم  راب  هب  يدایز  یتیاضران  لقاال  ای  هدرک ، تسرد  یـشروش  دـشابن ، مه  كانرطخ  رگا  دـننک  یم  بیقعت  البرک 
ياهرس داد ، روتسد  مینک ، شوماخ  مه  ار  ناگدنیوگ  نیا  يادص  یتح  بلج و  رگید  هنحـص ي  هب  ار  مدرم  هجوت  هدومن  يریگولج 

هشقن ي دایز  نبا.دنروایب  هرامالاراد  هب  امیقتسم  ار  ناریسا  و  هدش ، اشامت  مرگرس  مدرم  ات  هدرب  ناریسا  نایم  رد  هدرک  ین  رب  ار  ادهش 
همه نایم  رد  و  تشگ ، نایامن  ناریسا  هلفاق ي  شیپاشیپ  رد  ین و  رـس  رب  یعمج  نوخ  رپ  ياهرـس  دندید  مدرم  هاگان  دیـشک ، یبلاج 

نیا مدرم  هدش ، ضوع  راکفا  مامت  درک ، یم  هجوت  بلج  رتشیب  ینیسح  سدقم  رس 
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.دش تیاده  يرادنامرف  ياپ  ات  ناریسا  هلفاق ي  بیترت  نیا  هب  و  دندرک ، یم  یفرعم  هداد و  ناشن  رگیدکی  هب  ار  اهرس 

تصرف نیمود 

هتـشگرب البرک  زا  هک  ینارکـشلرس  ناهدـنامرف و  هتفرگ ، ار  هسلج  شوگ  ات  شوگ  یتلود  لاـجر  هتـسارآ ، ـالماک  داـیز  نبا  سلجم 
ار ینیسح  سدقم  رس  نمـض  رد  و  دننک ، تکرـش  مه  مدرم  رگید  تاقبط  هک  دوب  هدش  هداد  یماع  راب  ابیرقت  و  رـضاح ، همه  دندوب ،

یصاخ عضو  اب  يربک  بنیز  همه  نایم  رد  هسلج ، رد  دنیایب  البرک  يارسا  داد  روتسد  طیارـش  نیا  رد.دوب  هدراذگ  دوخ  يور  يولج 
دایز نبا.دندش  عمج  شدرگ  اه  هچب  نانز و  رگید  و  تفرگ ، رارق  يا  هشوگ  رد  هدـش و  دراو  مارتحا  مالـس و  ای  انتعا  هجوت و  نودـب 
یلع رتخد  بنیز  دنتفگ : دنا ؟ هدـش  عمج  شرود  همه  دـنک و  یم  باسح  سانـشان  ای  گرزب  ار  دوخ  هک  تسیک  مناخ  نیا  دیـسرپ :

مه بنیز.تخاس  راکـشآ  ار  ناتاه  غورد  هدرک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  رکـش  تفگ : بنیز و  هب  درک  ور  تخانـش  یتقو  تسا ؛
تـسام زا  ریغ  مه  وا  دیوگ ، یم  غورد  رجاف  صخـش  دوش و  یم  اوسر  قساف  مدآ  دومرف : تماهـش  تئرج و  تیاهن  اب  یلطعم ، نودب 

هنوگچ تتیب  لها  ردارب و  هرابرد ي  ار  ادـخ  راـک  یلع ، رتخد  تفگ : هدرواـین و  دوخ  يور  هب  ار  باوج  نیا  داـیز  نبا  (. یئوت ینعی  )
.؟ يدید
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مه اهنآ  دوب و  هدش  هتشون  اهنآ  يارب  تداهش  هک  دندوب  یمدرم  نم  تیب  لها  ردارب و  ما ، هدیدن  یکین  زج  ادخ  زا  نم  دومرف : بنیز 
ینمشد هدرک و  لالدتسا  وت  هیلع  هدرک و  رـضاح  تمایق  رد  ار  نانآ  وت و  دنوادخ  يدوز  هب  اما  دندیـسر ، دوخ  سدقم  تشونرـس  هب 

: دومرف هدش  تحاران  تخس  مرگ و  مک  مک  هداد و  همادا  ار  دوخ  نانخـس  بنیز ، !. دشاب هک  زا  يراگتـسر  زور  نآ  ات  دومن ، دنهاوخ 
هدـش بضغ  رد  داـیز  نبا  .!؟ یهد یم  ماـجنا  هک  تسا  ییاـهراک  هچ  اـهنیا  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  داـیز ، نـبا  داـب  وـت  رب  گرم 

نانخس نیا  یتحاران  طرف  زا  وا  تسا ، هدیشک  جنر  هدیدغاد و  ینز  وا  دنتفگ : نایفارطا  زا  یضعب  هک  دریگب  یئوس  میمـصت  تساوخ 
زا هک  نم  هرخالاب  بنیز ! تفگ : هدومن و  بیقعت  زاب  هدـش و  رتمارآ  یمک  راچان  هدرک ؛ شا  هذـخاؤم  هتفرگ  وا  رب  دـیابن  دـیوگ ، یم 
زا ناراکمتس  دومرف : دوب  بلاج  یلیخ  یبدا  رظن  زا  هک  هلمج  دنچ  اب  بنیز.مدش  تحار  هدرب و  تذل  شنارای  نیـسح و  ندش  هتـشک 
ارم یگدـنز  هشیر ي  یتسـسگ و  ارم  تاـیح  هتـشر ي  یتـشک و  ارم  نادـنزرف  هدازردارب و  ردارب و  دـنرب ، یم  تذـل  مـلظ  تیاـنج و 

ماجنا هک  تسا  اهراک  نیا  رد  وت  تذل  فیک و  رگا  دشاب ، يرب ، یم  تذل  مه  شنتفگ  زا  ایوگ  و  يدرب ، شیوخ  تذـل  يدروآرب و 
یم لاـح  نیع  رد  هتفرگ و  رارق  ریثاـت  تحت  ظاـفلا  ییاـبیز  زا  داـیز  نبا  .!؟ ییوـگ یم  هچ  رگید  تاـهراک ، نیا  وـت و  نیا  یهد ، یم 

: دز ادص  دنک ، ضوع  ار  وگتفگ  يور  هدرک و  ثحبم  طلخ  تساوخ 
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نیا .؟ راک هچ  يزادرپ  نخـس  اب  ار  نانز  دومرف : بنیز.دـنز  یم  فرح  هیفاق  عجـس و  اب  و  هدوب ، زادرپ  نخـس  شردـپ  لـثم  مه  بنیز 
، نیـسحلا نب  یلع  دـنتفگ : تسیک ؟ اقآ  نیا  تفگ : داجـس و  ماما  هب  درک  ور  دـعب.درکن  يدرب  دایز  نبا  هتفاـی و  ناـیاپ  اـجنیا  وگتفگ 
هب متشاد  يردارب  نم  يرآ  دومرف : داجس  ماما  تشک !! البرک  رد  ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  هک  دندوب  هداد  شرازگ  نم  هب  سپ  تفگ :

باوج هک  نآرق  زا  هفیرـش  هیآ ي  کی  ترـضح  تشک ، ار  وا  ادخ  ریخ  هن  تفگ : دایز  نبا  دنتـشک ، ار  وا  وت  نایرکـشل  هک  یلع  مان 
خلا ...توملا » اهیلع  یضق  یتلا  کسمیف  اهمانم  یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفنألا  یفوتی  هللا  : » دومرف تئارق  دوب  ینکـش  نادند 
تقو کی  و  ینک !؟ یم  هجاحم  نم  اب  يراد ! یتأرج  بوخ  تفگ : دنلب  يادص  اب  هدـش ، تحاران  دایز  نبا  (. هیآ 42 رمز ، هروس 39  )

وا شود  رب  تسد  هدناسر و  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  دید ، ار  هنحـص  نیا  ات  يربک  بنیز.دینزب  ندرگ  دـیربب  ار  وا  دز : ادـص  مه 
رگم یـشکب  ار  مردارب  رـسپ  مراذـگب  تسا  نکمم  ریغ  یتشاذـگن ، یقاب  رفن  کی  ام  زا  وت  یـشک ، یمن  تلاجخ  دایز ! نبا  دز : داـیرف 

هدرک و هاگن  هرظنم  نیا  هب  بجعت  تیاهن  اب  دایز  نبا.نکب  دهاوخ  یم  تلد  راک  ره  دعب  هدرک  صالخ  یگدنز  نیا  زا  ارم  لوا  هکنآ 
يدنواشیوخ دنویپ  یتسار  تفگ : هدرک و  رظن  فرـص  راچان  تسا ، هدامآ  ندش  هتـشک  يارب  یتسار  و  هدز ، فرح  يدج  بنیز  دید 

امش شاب ، مارآ  امش  بنیز ! ناج  همع  دومرف : نیسحلا  نب  یلع  دعب  !. تسا ینتسسگان  مکحم و  ردقچ 
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وت ینک !؟ یم  دـیدهت  لتق  هب  ارم  یتسار  وت  دایز ! نبا  دومرف : هتفر  رتولج  مدـق  دـنچ  و  منک ؛ یم  تبحـص  وا  اب  دوخ  نم  نزم ، فرح 
، دوش یم  مامت  وا  ررض  هب  هرخالاب  وگتفگ  زرط  نیا  دنیب  یم  دایز  نبا...و  تسام  تلیـضف  تداهـش  و  تداع ، ندش  هتـشک  یناد  یمن 

یکچوک یتسد  بوچ  اب  و  هدش ، ینیسح  سدقم  رـس  هجوتم  هک  هدوب  عقاوم  نیمه  رد  دیاش.تفگن  یخـساپ  هدرک و  توکـس  رگید 
فرط رد  وا  یکیدزن  دید ، تقو  کی  تفگ ، یم  يا  هناربکتم  ساسا و  یب  ياه  فرح  هدرک و  هراشا  وا  نادـند  بل و  رب  تشاد  هک 

هب هک  تسا  دهاش  ادخ  رادرب ، ار  تبوچ  دایز ! نبا  دش : دـنلب  شیادـص  تشاد  مه  یلم  ههجو ي  اتبـسن  هک  یمرتحم  درمریپ  شتـسار 
رازراز درک  انب  درمریپ  اه ، فرح  نیا  هلابند ي  و  دیسوب ؛ یم  ار  وا  تشاد و  اهبل  نیا  رب  ار  دوخ  ياهبل  ادخ  ربمغیپ  مدید ، دوخ  مشچ 

، دراد مقرا  نب  دـیز  هک  یتیعقوم  اـب  دـنکن ، يریگولج  ناـیرج  نیا  زا  رگا  دـید  داـیز  نبا.درک  هجوتم  دوخ  هب  ار  همه  ندرک و  هیرگ 
يارب هدـش ، مک  تلقع  يا  هدـش  ریپ  نکن ، هیرگ  دـیز ! دز : ادـص  ور  نیا  زا  دوش ، یم  یهتنم  ییاوـسر  هب  ماـمت و  وا  ررـض  هب  ـالماک 

نبا دیز.دننزب  ار  تندرگ  اجنیمه  مداد  یم  روتـسد  يدوبن  هدوسرف  ریپ و  رگا  ینک !؟ یم  هیرگ  تسا  هدرک  ام  بیـصن  ادخ  هک  یحتف 
: تفگ یم  دنلب  دنلب  هدمآ و  نوریب  سلجم  زا  هتساخرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  یباحـص  نیا  مرتحم ، درمریپ  نیا  مقرا ،

و دیشک ، یم  ار  همطاف  رسپ  دوب ، یهاوخ  هدنب  ریسا و  دعب  هب  نیا  زا  برع ! تلم  يا 
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نیا برع ! مدرم  يا  دنکب ، طلـسم  امـش  رب  ار  اه  هلاجر  هتـشک و  ار  امـش  ناکین  ات  دـینک  یم  دوخ  رادـنامرف  مکاح و  ار  هناجرم  رـسپ 
نیا هب  اهراک و  نیا  هب  هک  یتیعمج  داـب  رود  تداعـس  زا  دـیا ، هدـش  یـضار  عضو  نیا  هب  هداد و  یتخبدـب  تلذ و  هب  نت  هک  دـییامش 

.دوش یم  یضار  اهامرفراک 

راکتیانج فارتعا 

ات دنهد  اج  دوب  مظعا  دجسم  کیدزن  هک  يا  هناخ  رد  تقوم  روط  هب  ار  ناریـسا  هک  دش  هداد  روتـسد  تفای و  نایاپ  یمـسر  هسلج ي 
نیا یمومع  نایرج  زا  هک  دش  یم  هدناوخ  دایز  نبا  هفایق ي  زا  یلو  دش  متخ  هسلج  .دوش  فیلکت  بسک  هتشون و  زکرم  هب  ار  نایرج 
البرک ياوق  لک  هدنامرف ي  هک  دعـس  نب  رمع  تفرگ ، دوخ  هب  يرت  یـصوصخ  تلاح  هدش  تولخ  سلجم.تسین  یـضار  دمآ  شیپ 

مه ناـکیدزن  صاوخ و  زا  یـضعب  تشاد و  روـضح  تسناد ، دـیاب  وا  ریبدـت  لـقع و  زا  حالطـصا  هب  ار  يزوریپ  و  دـش ، یم  باـسح 
امـش هب  نیـسح  نتـشک  هرابرد ي  هک  يا  همان  نآ  افطل  تفگ : رکـشت  ریدـقت و  زا  سپ  دعـس و  نب  رمع  هب  درک  ور  داـیز  نبا.دـندوب 

رد رگید  مدرک  ادیپ  عالطا  همان  نآ  طسوت  امش  نامرف  زا  هکنآ  زا  سپ  نم  مهاوخ ، یم  ترذعم  تفگ : دعـس  رـسپ.دینک  در  متـشون 
زا اهراد  ریگ و  نیا  رد  همان  نآ  هرخالاب  و  هدراذگ ، ارجا  هب  ار  دوصقم  هدشن ، یهجوت  همان  لصا  يرادهگن 
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یم هتخانش  كردم  هدوب و  یمسر  نامرف  هک  يا  همان  کی  یچ !؟ تفگ : دیـشک و  مهرد  ار  هفایق  دایز  نبا  (. عاض دق   ) تسا هتفر  نیب 
همه یهاوخ  یم  هتشاد و  هگن  يرگید  روظنم  هب  ار  ذغاک  نیا  امـش  هک  مراد  نانیمطا  نم  تسا !؟ هتفر  نیب  زا  هدشن و  تظفاحم  دوش 
چیه دـنگوس  ادـخ  هب  يا ، هدوب  ریـصقت  یب  امـش  دـنیوگب  دننیـشن  یم  مه  رود  هک  مه  اهنزریپ  ادرف  ات  يزادـنیب  نم  ندرگ  هب  ار  هانگ 

تحیـصن ار  امـش  نم  دایز ! نبا  ياقآ  تفگ : هدش  تحاران  تخـس  دعـس ، رـسپ  !. ینک در  ار  ذغاک  نآ  دـیاب  امتح  تسین و  يا  هراچ 
شوگ تدوخ  وت  مدوب ، هدرک  ادا  ار  وا  قح  دوب  مه  نم  ردـپ  رگا  يراد  دوخ  ياج  هک  امـش  تحیـصن ، نآ  اـب  مسق ، ادـخ  هب  مدرک ،

نینچ شراتفگ  هب  دـعب.ینز  یم  ار  اهفرح  نیا  هک  یتسین  یـضار  یلیخ  نایرج  نیا  زا  منک  یم  سح  مراد ؟ ریـصقت  هچ  نم  يدادـن ،
، هدرب ار  تنامرف  هدرک و  تعاطا  وت  زا  هک  نم  زا  رت  تخبدب  تشگنرب  ینادیم  زا  سک  چـیه  میوگب  فراعت  نودـب  نم  اما  داد : همادا 

رگید اما  مدروآ  دوجو  هب  البرک  رد  ار  هنحـص  نیا  هدرک و  تیـصعم  ار  ناهج  يادـخ  يرآ  مدرک ، تیـصعم  ار  ناـهج  يادـخ  یلو 
یم تسار  دعـس  رـسپ  يرآ ، تفگ : ناـمثع )  ) دوـب هسلج  رد  هک  داـیز  نبا  ناردارب  زا  یکی.تسین  يا  هراـچ  تـسا و  هتـشذگ  ـالاح 

! ردارب دـندوب ، نارگید  راتفرگ  تمایق  ات  دایز  نارـسپ  هچرگ  دـش  یمن  هتـشک  نیـسح  متـشاد  تسود  هک  نم  دـناد  یم  ادـخ  دـیوگ ،
! هللادیبع
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!. يا هدش  بکترم  ار  نیگنس  تشز و  راک  نیا  هدینشن و  دوخ  وت  هدرک و  تحیصن  ار  وت  وا 

دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع 

روعش لقع و  ایوگ  هدز و  تریح  یلک  هب  مدرم  تشاد ، يزیگنا  تفگـش  عضو  هفوک  رهـش  دیـسر ، نایاپ  هب  مه  یـصوصخ  هسلج ي 
هسلج ي نایرج  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  موثلک و  ما  بنیز و  تاملک  دایز ، نبا  یلبق  تاغیلبت  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ 

مقرا نبا  دیز  لوق  هب  یتسار  هک  هدرک  ریحتم  ار  مدرم  همه  همه و  تشگ ، یم  اه  هناخ  مامت  رد  نهد  هب  نهد  هک  يرادنامرف  یمومع 
!؟ دمآ شیپ  دوب  يا  هنحـص  هچ  نیا  دوب !؟ یگرزب  هانگ  هچ  نیا  دوب !؟ یتشز  راک  هچ  نیا  میا !؟ هدرک  دایز  نبا  ریـسا  هدنب و  ار  دوخ 

میلـست دوخ  ام  میدومن ، تعیب  وا  هدنیامن ي  ملـسم  اب  دوخ  ام  میدرک ، توعد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  ام  میتسه ، یمدرم  هچ  ام 
، یلع رتخد  لوق  هب  هدوب و  يا  هدارا  یب  فیعـض و  مدرم  هچ  هک  میوش  یم  هجوتم  ـالاح  و  میتـفر ، ـالبرک  دوخ  اـم  میدـش ، داـیز  نبا 

یم اهنابز  رب  مه  یهاگ  هتشاد و  دمآ  تفر و  دارفا  رتشیب  زغم  رد  نآ  ریظن  راکفا و  نیا.میتسسگ  مه  زا  دعب  هتشر و  ار  نامیا  نامسیر 
يدایز رثا  فلاخم  تاغیلبت  دراذـگن  هتفرگ و  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  ولج  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  طلـست  هکنآ  يارب  دایز ، نبا.تشذـگ 

.دنونشب ار  یمزال  بلاطم  دجسم و  دنیایب  مدرم  داد  روتسد  دشخبب ،
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، دندوب هدینش  ناریسا  زا  ار  تاملک  نآ  زورید  هک  یمدرم  نامه  ریحتم ، مدرم  نامه  نادرگرـس ، جیگ و  مدرم  نامه  مدرم ، دعب ، زور 
دایز نبا  دش ، تیعمج  زا  رپ  دجسم.دندمآ  دجسم  هب  دندوب ، هدینـش  هدید و  دایز ، نبا  سلجم  رد  ار  اهوگتفگ  نآ  هک  یمدرم  نامه 

ار دوخ  دایز  نبا.هدـش  دراو  دوب  لاجر  زا  یعمج  و  البرک ، ناهدـنامرف  و  اه ، هطرـش  زا  بکرم  هک  دوخ  هب  صوصخم  تروکـسا  اـب 
: تفگ دعب  دنار و  نخـس  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  فیرعت  رد  یلـصف  انث  دـمح و  زا  سپ  ربنم  يالاب  و  هدرک ، نتفگ  نخـس  هدامآ ي 

نبا...و دیـشخب  ترـصن  ار  شناتـسود  هداد و  يزوریپ  حتف و  ار  دیزی  نینمؤملاریما  درک و  راکـشآ  ار  قح  لها  قح و  هک  ادـخ  رکش 
...تشک ار  وگغورد  دنزرف  وگغورد  هک  ار  يادخ  رکش  هک : اجنیا  هب  دیسر  ات  تفگ  تفگ و  بلاطم  لیبق  نیا  زا  دایز 

انیبان کی  تماهش 

تلاجخ هناجرم ! رـسپ  دز : دایرف  هدرک و  عطق  ار  شتاملک  دجـسم  هشوگ ي  زا  ییاسر  يادـص  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شا  هلمج  زونه 
يا تسا ، هداد  وت  هب  تسایر  هداتسرف و  اجنیا  ار  وت  هک  سک  نآ  ییوت و  تردپ ، ییوت و  هدازوگغورد  وگغورد و  نک ، ایح  شکب ،

هب ینک !؟ یم  ار  اهطلغ  نیا  اه  ناملسم  دجسم  رد  ربنم  يالاب  یشک و  یم  ار  ربمغیپ  نادنزرف  نزب ، فرح  تنهد  هزادنا  ادخ ! نمـشد 
! ...و یشاب  هتشاد  ار  اه  تراسج  نیا  ربمغیپ  نارسپ  هب  تبسن  هک  دسر  یمن  وت 
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هدرک ربص  یمک  دنز !؟ یم  فرح  طیارش  نیا  رد  دهد و  یم  تأرج  دوخ  هب  هزادنا  نیا  هک  تسیک  نیا  درک : بجعت  یلیخ  دایز  نبا 
!!. شدـیریگب دـنک ؟ یم  یلوضف  تسیک  نیا  دیـشک : دایرف  هدـش  تحاران  دـنک ، یم  لابند  ار  دوخ  داـقتنا  هدرکن  اـهر  هدـنیوگ  دـید 
هب تبسن  يراد !؟ ینامیا  یناملسم و  ینک  یم  رکف  ادخ  نمشد  يا  وت  منز ، یم  فرح  منم  نیا  داد : باوج  يدنک  فیفع  نب  هللادبع 

و ینک !؟ یم  تراسج  هداتـسرفورف ، اهنآ  رب  ریهطت  هیآ ي  و  هدرک ، یفرعم  ناـشکاپ  هدوتـس و  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ینادـناخ 
ادـخ و نابز  هب  هک  رگمتـس  یغاط و  درم  نیا  زا  ات  راصنا ؟ رجاهم و  نارـسپ  دـنتفر  اجک  هاثوغاو ! دیـشک : دایرف  دوخ  تاـملک  لاـبند 
ار سلجم  هدرک و  هجوتم  دوخ  هب  ار  مدرم  ماـمت  اهادـص  رـس و  نیا  اـب  فـیفع ، نب  هللادـبع.دنریگب  ماـقتنا  تسا  هدـش  نیرفن  لوـسر 
: دز ادص  هدش ، ینابـصع  ردقنآ  دایز  نبا  رگید  اجمیا.دیـشک  ربمغیپ  نادـناخ  عفن  هب  تساوخ ، یم  دایز  نبا  هچنآ  سکع  هب  تسرد 
زا شنارادـفرط  ناگتـسب و  الباقتم  و  هدرک ، هلمح  نیرومأم  .منک  یم  شتازاجم  دجـسم  رد  اج  نیمه  ولج ، رواـیب  ریگب  ار  وا  هطرش !

ناتـسود زا  يدزا  فیفع  نب  هللادبع.دندرب  نوریب  دجـسم  زا  ار  يو  ادص  رـس و  ندرک  شوماخ  يارب  و  هدرک ، تیامح  دزا )  ) هلیبق ي
رد ار  شرگید  مشچ  نیفص و  گنج  رد  ار  دوخ  تسار  مشچ  و  هتشاد ، یتادهاجم  مالـسا  هار  رد  و  هدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  صلاخ 

زا دعب  يو  دوب ؛ هداد  تسد  زا  یلع  باکر  رد  لمج  گنج 
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ياهوگتفگ ای  تدابع  مرگرس  هفوک  مظعا  دجسم  رد  ابلاغ  هدیـشک و  رانک  تسایـس  هنحـص ي  زا  ار  دوخ  یلع ، تداهـش  و  ییانیبان ،
یتاغیلبت هجیتن ي  دوب ، هداد  لیکـشت  هک  يا  هسلج  زا  اهنت  هن  و  هدـید ، هرظتنمریغ  هنحـص ي  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  داـیز  نبا.دوب  ینید 
تـسایس زاب  دـنیب ، یم  ـالبرک  يادهـش  ربمغیپ و  نادـنزرف  هجوتم  ار  اـهلد  بولق و  راـکفا و  ماـمت  سکع ، هب  هکلب  هتفرگن ، ار  روظنم 

وا دوش ، هداد  لـیوحت  دـیاب  تسه  تمیق  ره  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  اـنیبان  درم  نیا  داد  روتـسد  هدرک و  بیقعت  ار  دـیدهت  تنوشخ و 
، تفر یم  رتدـنت  هدـش ، يرج  رتشیب  میدرک  شا  هلیبق  موق و  هظحالم ي  هچ  ره  ام  دومن ! تراـسج  اـم  هب  هدرک و  يدـنت  یلیخ  زورما 

يا هدع  هدـمآ و  دوجو  هب  وا  هلیبق ي  دارفا  یتلود و  ياوق  نیب  يدـیدش  دروخ  دز و  هللادـبع ، يریگتـسد  يارب.دـیروایب  ار  وا  دـیورب 
رتخد زا  ار  ریـشمش  مه  وا  دندش (1) ،  هناخ  دراو  رد  نتسکش  اب  هدیـسر و  وا  هناخ  رد  هب  دایز  نبا  نارادفرط  هرخالاب  و  هداد ، هتـشک 

هدومن و ریگتسد  ار  يو  هرخالاب  ات  درک ، یم  عافد  دوخ  زا  یـصوصخم  تماهـش  اب  و  دیخرچ ، یم  دوخ  رود  هتفرگ و  دوخ  هناگی ي 
رگا مسق  ادخ  هب  لیلذ ؟ ارچ  تفگ : هللادبع  يدش ؛ ریگتـسد  لیلذ و  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ : هللادـبع و  هب  درک  ور  دایز  نبا.دـندروآ 

.هن ای  متسه  لیلذ  متفگ  یم  وت  هب  نونکا  مه  متشاد  مشچ 
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میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 220 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5496/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
http://www.ghaemiyeh.com


یتاغیلبت رظن  زا  دوب ، هدز  دجـسم  رد  هک  ییاـه  فرح  نآ  لاـبند  هللادـبع  يریگتـسد  هک  دوب  هدـش  هجوتم  سک  ره  زا  رتهب  داـیز  نبا 
هشقن ي کی  اب  تساوخ  یم  دایز  نبا  درک ، دـهاوخ  ذوفن  مه  کـیدزن  ناـیفارطا  رکف  زغم و  رد  جـیردت  هب  هدوب و  شررـض  هب  رتشیب 
مزال و دصرددص  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  نتـشک  هک  دیـشک  هشقن  وا  دنک ، یثنخ  ار  هللادبع  ياهفرح  یغیلبت  راثآ  یتسرد ،

مه هللادـبع  ؟ تسیچ نامثع  هراـبرد ي  وت  رظن  فیفع ! نباـی  تفگ : هللادـبع و  هب  درک  ور  تهج  نیمهب  دـهد ، هولج  یحیحـص  لـمع 
درک بوخ  دب ! ای  دوب  بوخ  نامثع  هک  راک  هچ  ار  وت  هناجرم ! نبای  جالع ! ینب  دـبع  ای  تفگ : لماک  تماهـش  اب  وا ، راظتنا  فالخرب 

جایتحا کمک  هب  دوب و  هتـشذگ  ناج  زا  هک  هللادبع.درک  دهاوخ  راتفر  تلادـع  هب  شناگدـنب  وا و  نیب  دـنوادخ  شاب  نئمطم  دـب ! ای 
وت هرابرد ي  هک  سرپب  نم  زا  ییوگ ، یم  تسار  رگا  وت  هناجرم ! نبای  تفگ : دـنکب  يرگید  لاؤس  دایز  نبا  هکنآ  زا  شیپ  تشادـن ،
هچ ياپ  دـهاوخ  یم  هللادـبع  دـیمهف  هک  دایز  نبا.میوگب  ار  ینتفگان  قیاقح  اـت  مراد ! رظن  هچ  شردـپ  دـیزی و  هراـبرد ي  تردـپ ، و 

: تفگ هدرک و  عطق  ار  فرح  یکریز  تیاـهن  اـب  دـیآ ، ناـبز  هب  شنادـناخ  وا و  ییاوـسر  تاـبجوم  و  دـشکب ، ناـیم  هب  ار  ییاـهفرح 
ادخ هللادمحلا ، تفگ : دندینش  هسلج  لها  همه ي  هک  دنلب  يادص  اب  هللادبع.یشچب  ار  گرم  ات  میوگ  یمن  نخس  وت  اب  رگید  هللادبع !

يادخ زا  نم  يراذگب ، ایند  هب  اپ  وت  هکنآ  زا  شیپ  نادب  دایز ! نبا  رکش ، ار 
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ياـهگنج رد  موش ، هتـشک  مدرم  نیرت  یقـش  تسد  هب  نم  و  دـنادرگ ، نم  بیـصن  ار  نید  هار  رد  تداهـش  هک  مدوـب  هتـساوخ  دوـخ 
سویأم هتشادن ، يدیما  رگید  مداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  هک  یتقو  زا  مدیسرن ، تداهـش  ضیف  هب  یلو  مدرک  تکرـش  هتـشذگ 

ندینش اب  هک  دایز  نبا  !. دش مهاوخ  دیهش  وت  تسد  هب  و  هدش ، باجتـسم  میاعد  هتـشاد  تیانع  نم  هب  دنوادخ  دش  مولعم  الاح  مدوب ،
يرگید هانگ  هانگ ، هک  دنک  كرد  تسناوت  یمن  دیمهف و  یمن  ار  شلاح  بضغ  طرف  زا  هتشذگ ، ياه  هنحص  نآ  لابند  تاملک  نیا 

.دندرک شدیهش  دندرب و  دینزب ؛ ار  شندرگ  دیربب  دز : ادص  تنوشخ  تیاهن  اب  درب ، یمن  نیب  زا  ار 

ناگدنناوخ يا  امش 

هب هچب  نز و  اب  ارچ  و  هدوب ، قیقد  هزادنا  هچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  باسح  دینیبب  دیشیدنایب و  دوخ  امش  یمارگ ! هدنناوخ ي 
ندش هتشک  تسکش و  تروص  رد  ات  هدروآ  هارمه  هچب  نز و  شترـضح  تشاذگن !؟ یعقو  اه  تحیـصن  همه  نآ  هب  و  هدمآ ، البرک 

و هتفگ ، شتداهـش  هلابند ي  ار  قیاقح  هدرک و  هدافتـسا  اهتـصرف  نیا  زا  ارـسا ، نیمه  هچب ، نز و  نیمه  ات  دشاب ، زاب  تیقفوم  هار  مه 
رتشیب هچره  هک  دنروایب  دوجو  هب  یجوم  نانچ  بلاطم  هلسلس  کی  نتفگ  اب  ارـسا ، نیمه  هچب ، نز و  نیمه.دنروایب  دوجو  هب  یجوم 

.دنک هولج  رتکانرطخ  هتشگ و  رتناشورخ  دنشوکب  نآ  شمارآ  رد 
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دیاب تسین  يرگید  هار  یمالسا  یعقاو  تموکح  کی  هب  مدرم  ندرک  انشآ  دیزی و  يرگمتس  دادبتـسا و  ساسا  ندرک  نوگژاو  يارب 
نخس اب  هک  دنشاب  هتشاد  یعـضو  ام  ناریـسا  دیاب  میدروخ  تسکـش  رگا  اما  رتهب ، هچ  میدش  زوریپ  رگا  درب ، هارمه  ار  هچب  نز و  نیا 

ام یلـصا  فدـه  نآ  لابند  و  دـننک ، مهارف  ار  نارگمتـس  تموکح  ياه  هیاپ  شزیر  شزغل و  تابجوم  هدرک و  ذوفن  اـهلد  رد  نتفگ 
ساسا رب  هک  یهلا  سدقم  سیماون  مالسا و  هدش ، هاتوک  نیملسم  عامتجا  زا  ناشتسد  هتفر و  رانک  نارگمتـس  رگا  دمآ ، دنهاوخ  ولج 
دهاوخ دوخ  تموکح  هب  هدش و  تیوقت  دوخ  هب  دوخ  هکلب  يرادـهگن  طوقـس  رطخ  زا  اهنت  هن  تسا  هدـش  هداهن  رـشب  داهن  ترطف و 

هتفگ نآ ، دعب  و  دندرک ، حیرشت  ار  قیاقح  ناشدوخ  هب  صاخ  تیعطاق  ذوفن و  نآ  اب  هک  تمصع  لآ  ناریسا  تاملک  همه  نآ.دیسر 
هدافتسا ي رثکادح  و  دش ، مامت  هاگتسد  ررـض  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  فیفع  نب  هللادبع  نایرج  نآ  لابند  و  مقرا ، نب  دیز  ياه 

نآ هرابرد ي  دعس  نب  رمع  اب  دایز  نبا  يوگتفگ  عضو  زا  هک  اجنآ  ات  دندرک ، دایز  نبا  دیزی و  يدادبتـسا  تموکح  هیلع  رب  یتاغیلبت 
انشآ اهنآ  هب  هدنیآ  رد  هک  يرگید  جیاتن  اهنیا و  هدراذگ ، رثا  مه  اهنآ  دوخ  رکف  رد  یتح  هدوب و  رارق  هچ  زا  نایرج  هک  میتسناد  همان 
فرط هب  نآ  یلـصا  فده  هلفاق و  هلابند ي  هدرک ، یظفاحادخ  هفوک  زا  اجنیا  ام.تسا  ینیـسح  هچب  نز و  ندوب  هارمه  رثا  میوش  یم 

.هللا مسب  دیقفاوم  رگا  مه  امش  میور ، یم  ماش 
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روتسد يارجا  فیلکت و  بسک 

زا مه  ار  هنیدم  يرادنامرف  همان ، کی  یط  و  درک ، فیلکت  بسک  ناریـسا  هرابرد ي  و  هتـشون ، دـیزی  يارب  ار  البرک  نایرج  دایز  نبا 
ياهرـس یهارمه  هب  تروص  نیمه  هب  ار  ناریـسا  هک  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  رکـشت  ریدـقت و  زا  سپ  ماش  زا  تخاـس ، علطم  عاـضوا 

ربمغیپ نادـناخ  شیرق و  هلحم ي  زا  يراز  هیرگ و  يادـص  نانچ  تشاد ، يروآرثأت  لمعلا  سکع  هنیدـم  رد  اما.دـیتسرفب  ناگتـشک 
هداتسرف و نیرفن  نعل و  نیببسم  رب  دینش ، یم  ار  ینیسح  تداهش  ربخ  سک  ره  و  تشاذگ ، ریثأت  تحت  ار  رهش  مک  مک  هک  تساخرب 
زا یکی  دندوب ، هتـسشن  ناگرزب  زا  یعمج  هک  یمـسر  هسلج ي  کی  رد.دندرک  یم  هاگن  دـیزی  تموکح  هاگتـسد  هب  ترفن  مشچ  هب 

نیا دنا ، هدش  هتشک  اجنآ  مه  امش  ياه  هچب  ما  هدینش  میوگ ، یم  تیلست  امش  هب  یتسار ، تفگ : رفعج و  نب  هللادبع  هب  درک  ور  دارفا 
يدـنت و تیاـهن  اـب  و  هدـش ، بضغ  رد  تخـس  دینـش  ار  هلمج  نیا  اـت  رفعج ، نب  هللادـبع.دینیبب  نیـسح  مـشچ  زا  دـیاب  ار  دـمآ  شیپ 

ياه هچب  موش  هتـشک  شباکر  رد  ات  مدوبن  دوخ  رگا  هک  منک  یم  راختفا  نم  تفگ : دـعب  و  هدز ، هدـنیوگ  هب  ینهد  وت  کی  تنوشخ 
، رفعج نب  هللادـبع  اهنت  هن  يرآ.متـسویپ  یم  وا  هب  مه  نم  دـشک  یم  اهاجنیا  هب  راک  متـسناد  یم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنا ، هدوب  نم 

هاگتسد نیا  درک  یمن  رکف  سک  چیه  دیاش 
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اهاجنیا ات  اما  تسا ، كانرطخ  نیگنـس و  هزرابم ي  نیا  هک  دـندرک  یم  رکف  همه  دـشکب ، اجنیا  اـت  ار  تیاـنج  ملظ و  نماد  رگمتس ،
دوب اهنآ  ندناسر  رومأم  هک  يدرم  دش ، هداد  تکرح  ماش  مزع  هب  هفوک  زا  ناریـسا  هلفاق ي  دایز ، نبا  روتـسد  هب.دـش  یمن  ینیب  شیپ 

ياهرـس لمح  رومأم  زا  یمک  تسد  هدوب و  نشخ  دنت و  رایـسب  دوب  اهنآ  ندـناسر  رومأم  زا  یمک  تسد  هدوب و  نشخ  دـنت و  رایـسب 
مامت رد  دـش ، یم  باسح  هلفاق  درم  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دوب  لیلد  اهنت  نانآ  تنوشخ  يدـنت و  تشادـن ، نادـیهش 

دـش یم  باسح  يزوریپ  حـتف و  کیپ  هک  هلفاق  نیا  ندیـسر  راظتنا  هب  ماش  رابرد.دزن  فرح  اـهنآ  اـب  مه  هملک  کـی  یتح  هار ، لوط 
تیقفوم هتفرگ ، کـین  لاـف  هب  ار  يزوریپ  نیا  همه  دوب ، هتفرورف  یـصوصخم  طاـشن  شیع و  رد  تختیاـپ ، درک ، یم  يرامـش  هقیقد 

کی مدرم  ایوگ  هک  درک  یم  ساسحا  یبوخ  هب  دـش  یم  رهـش  دراو  هبیرغ  رفن  کـی  رگا  دـندوب ، راتـساوخ  ار  دوخ  هاـشداپ  هفیلخ و 
هزاورد زا  نادیهـش  ياهرـس  یهارمه  هب  ناریـسا  هلفاق ي  دیـسر و  نایاپ  هب  راظتنا  نیا.دـنراد  یمـسر  دـیع  هدرک و  اپرـس  یلم  نشج 

هچوک و تیعمج  هوبنا  نایم  رد  و  دیسر ، رهش  هب  هلفاق  نیا  !!. دش دراو  دندوب  هدمآ  لابقتسا  هب  هک  یچاشامت  نارازه  نایم  رد  تاعاس 
رهـش.دش هقردـب  دـیزی  تموکح  خاک  دـنلب  راوید  رانک  هفالخلاراد و  ياپ  ات  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهنابایخ 

.دیسر نایاپ  هب  رابرد  راظتنا  تشاد و  نشج  قشمد 
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هناهاش سلجم 

ياـه یـسرک  رب  فارـشا  ناـیرابرد و  تشاد ، رـس  رب  دوـب  هدـش  نییزت  تارهاوـج  اـب  هک  یجاـت  و  هدرک ، هیکت  دوـخ  تخت  رب  دـیزی 
لالج هوکش و  سلجم ، و  دنتشاد ، روضح  دندوب  هدمآ  ماش  یتابسانم  هب  هک  کیدزن  رود و  ياهروشک  يارفس  هتسشن و  یصوصخم 

اهنت دـندوب ، هدرک  نیعم  تخت  بقع  رد  ار  نارتخد  نانز و  هاگیاج  دـش ، رداص  ناریـسا  دورو  روتـسد.دوب  هتفرگ  دوخ  هب  يا  هناهاش 
رد مه  ار  هللادـبعابا  سدـقم  رـس  داتـسیا ، دوب  ناریـسا  هسلج و  نیب  طبار  هک  تسار  فرط  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
هب ار  نایـسلجم  هدرک و  بلج  ار  همه  هجوت  دوخ  یتوکلم  هفایق ي  اب  هک  دوب  رـس  نیمه  نیا.دندراذگ  دیزی  يور  ولج  ییالط  فرظ 
راب تقر  هفایق ي  تسیچ !؟ ناریـسا  نیا  راـک  ناـیرج  و  تسیک !؟ رـس  نیا  بحاـص  دـندرک  یم  رکف  همه  دوب ، هتـشاد  لوغـشم  دوخ 

رس لماح  هک  یسک  !. تشاذگ ریثأت  تحت  مه  ار  دیزی  صخش  هک  تشاد  یگدنریگ  ردقنآ  رس  بحاص  هرهچ ي  ینشور  و  ناریـسا ،
تیارب ار  شرس  هتـشک و  ار  یـسک  اریز  يزیرب  هرقن  الط و  هدرک و  رپ  زیاوج  زا  دیاب  ارم  باکر  ات  تفگ : دیزی  دمآ  شوخ  يارب  دوب 

امـش و يارب  تفگ : یتشک !؟ ار  وا  ارچ  دوب  نینچ  رگا  تفگ : دـیزی.تسا  اراد  ار  بسن  نیرتیلاـع  هدوب و  مدرم  نیرتـهب  هک  ما  هدروآ 
!. امش زیاوج 
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، دوب هلفاق  نیا  ندناسر  رومأم  هک  سیق  نب  ریهز.دینک  شمادعا  دیربب  تفگ : هدرک و  رداص  ار  شلتق  روتـسد  یلطعم  نودب  مه  دیزی 
شا هرهچ  رب  يدنسرخ  راثآ  یهاگ  و  هدینـش ، ار  اهفرح  هدادارف و  شوگ  الماک  مه  دیزی.تفگ  زاب  لیـصفت  هب  ار  نایرج  هدمآ  شیپ 

یم رکشت  امش  زا  نم  تفگ : هدرک و  دنلب  رس  دیزی  .تفای  نایاپ  سیق  رـسپ  ياه  هتفگ  ات  دیـشک  یم  مهرد  ار  هفایق  یهاگ  راکـشآ و 
یم ار  وا  امتح  مدش  یم  وربور  وا  اب  اصخش  دوخ  رگا  نم  دینک ، مهارف  ارم  تیاضر  دیتسناوت  یم  مه  نیـسح  نتـشک  نودب  اما  منک ،
یم دایز  نبا  مشچ  زا  ار  هابتـشا  نیا  نم  مدرک ، یمن  تقفاوم  نیـسح  ندش  هتـشک  گنج و  اب  تمیق  چیه  هب  مدوب  رگا  نم  مدیـشخب ،

هتشذگ هدوب و  یهلا  ياضق  تسین  يا  هراچ  رگید  الاح  یلو  دیناشک ، اجنیا  هب  ار  راک  هک  هناجرم  رـسپ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  منیب ،
رب اقآ  نیا  تفگ : درک  یم  هراشا  نیـسح  سدقم  رـس  هب  هک  یلاح  رد  مومع  عالطا  يارب  سلجم و  لها  هب  درک  ور  دـیزی  دـعب.تسا ،
یم رتهب  نم  زا  مه  ار  دوخ  و  هدوب ، رترب  دـیزی  رداـم  ردـپ و  دـج و  زا  مرداـم  ردـپ و  دـج و  تفگ : یم  وا  تخورف ، یم  یگرزب  نم 

وا هک  دوب  شیاهفرح  نیمه  دوب ، هتخود  مشچ  ام  تنطلس  تفالخ و  هب  هک  دوب  نیا  مرتهب  دیزی  زا  نم  تفگ  یم  هکنیا  ینعم.تسناد 
دوب دقتعم  هکنیا  تفگ ، یم  تسار  هدوب ، دیزی  دج  زا  رتهب  مدج  تفگ  یم  هک  نیا  اما  داد ، نتشک  هب  ار 
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نم زا  رتهب  شدوخ  ای  هدوب  نم  ردـپ  زا  رتهب  شردـپ  هک  درک  یم  رکف  هکنیا  اما  تفگ ، یم  تسرد  هدوب ، نم  رداـم  زا  رتهب  شرداـم 
لایخ هک  وا  داد ، مردپ  هب  ار  کلم  هدرک و  نشور  ار  قح  دنوادخ  دیگنج و  شردپ  اب  مردپ  هک  دیدن  رگم  وا  درک ، یم  هابتـشا  تسا 
نیا دـیزی  «. ءاشت نم  کلملا  یتؤت  کلملا  کلام  مهللا  لـق   » دوب هدـناوخن  ار  نآرق  هیآ ي  نیا  رگم  تسا ، نم  زا  رتهب  دوخ  درک  یم 

یتسد بوچ  اـب  و  هتفرگ ، ار  شیاپارـس  توخن  رورغ و  هدـش و  مرگ  مک  مک  و  درک ، یم  ادا  ناـنیمطا  اـب  مکحم و  یلیخ  ار  تاـملک 
هنوگچ ار  ناهج  نیسح ! تفگ : یم  و  هدروآ ، نابز  رب  یبسانمان  تاملک  هدرک و  هراشا  نیـسح  نادند  بل و  هب  شا  هناهاش  کچوک 

شتاساسحا راکفا و  هک  دنچ  يراعشا  دعب  و  هدش ؛ راکشآ  تا  هرهچ  رد  يریپ  راثآ  دوز  هچ  يراد ! ییابیز  نادند  بل و  هچ  يدید ؟
لـشت دـیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهأف و  لـسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردـبب  یخایـشا  تیل  : دـناوخ داد  یم  ناـشن  ار 

: تفگ دـنلب  يادـص  اب  دـمآ و  شیپ  یکی  راظتنا ، فالخرب  هاگان  هک  درک  یم  هراـشا  شبوچ  اـب  دـناوخ و  یم  ار  راعـشا  نیا  تشاد 
رب داب  نیرفن  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  نادند  بل و  نیا  ادخ  لوسر  هک  مدید  دوخ  نم  هک  تسا  هاوگ  ادخ  رادرب ، ار  تبوچ  دیزی !

، نکن ادـص  دز : داـیرف  دوش ، نوگرگد  سلجم  عضو  تسا  کـیدزن  دـید  دـیزی  و  درک ، هجوتم  ار  همه  تـالمج ، نیا.وت  هدنـشک ي 
.دندرب نوریب  هسلج  زا  ناشک  ناشک  ار  وا  نیرومأم  هک  نوریب ؛ شدیربب 
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دنک یم  ریسخت  ار  هناهاش  سلجم  یلع  رتخد 

همه دنزب ، هنایماع  هنادنـسپدوخ و  ياه  فرح  نآ  زا  زاب  هدرک و  لابند  ار  دوخ  ياه  هتفگ  دـیزی  هکنآ  زا  شیپ  تفرگ ، مارآ  سلجم 
دندید دندرک ، هجوت  یتقو  تسا ، ینالوط  يوگتفگ  کی  هدامآ  دیوگ و  یم  انث  دمح و  دراد  هدرک و  نخس  هب  عورش  یسک  دندینش 
اوبذـک نا  يءوسلا  اؤاسا  نیذـلا  هبقاع  ناـک  مث  : » دـیوگ یم  هتخاـس و  بطاـخم  ار  دـیزی  هدـمآ و  رتولج  وا  تسا ، یلع  رتخد  بنیز 

نیمه دنا ، هدولآ  اهیتشز  هب  نماد  و  هدز ، ناهانگ  هب  تسد  هک  یـسک  تبقاع  هیآ 10 ) مور ، هروس  « ) نؤزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب 
تخـس ام  رب  تروتـسد  هب  رگا  ینک  یم  لایخ  وت  دـیزی.دننک ! یم  هرخـسم  ار  یهلا  باتک  هدرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا 

وا شیپ  وت  ای  هدش و  کچوک  ادـخ  شیپ  ام  يا ، هدروآ  اجنیا  هب  ناریـسا  تروص  هب  ار  ام  نامنازیزع  تداهـش  زا  سپ  هدـش و  هتفرگ 
ادخ نوچ  ینک  یم  نامگ  وت  !؟ يراد ادخ  شیپ  هک  تسا  یتیعقوم  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  ینک  یم  رکف  وت  دـیزی ! .!؟ يا هدـش  گرزب 

يا و هداد  ولج  ار  هنیـس  هتفرگ و  الاب  ار  تیاه  هناش  هتخادـنا و  دوخ  غامد  هب  داب  ور  نیا  زا  هدیـشک و  اجنیا  هب  تراـک  دراد  تتـسود 
وت عفن  هب  گنج  و  ددرگ ، یم  وت  ماک  هب  ایند  رگا  هک  يا  هدرک  رواب  دیزی ! .!؟ ینک یم  ثحب  تیقفوم  نیا  زا  نادنخ  لاحشوخ و 
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، رت هتسهآ  یمک  بجع !! !؟ یتسه بوبحم  ادخ  شیپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ینک ، یم  بصغ  ار  ام  تموکح  قح و  و  دوش ، یم  حتف 
یم هچ  شنآرق  رد  دنوادخ  یناد  یمن  رگم  يا ؟ هدرک  شومارف  ار  تایآ  نیا  رگم  وت  يا ؟ هدـناوخن  نآرق  رگم  وت  ورم ، دـنت  ردـقنیا 

، هن دنتـسه ، ام  هقالع  دروم  ای  تساهنآ ، عفن  هب  میهد  یم  تلهم  هلیـسو و  اهنآ  هب  ام  هک  دـننکن  نامگ  نارگمتـس ، راـفک و  «.!؟ دـیوگ
هک یسک  رـسپ  يا  دیزی !  . (1) دسرب » اهنآ  هب  يرت  تخـس  راب و  تلذ  باذـع  هدـش و  بکترم  يرتشیب  هانگ  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب 

تنازینک ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  اـیآ  یتـسه ؟ یلداـع  هاـشداپ  ینک  یم  لاـیخ  وت  درک (2) ،  دازآ  ار  يو  ادـخ  لوـسر  مدـج 
،، تتلادع نیا  رب  وت و  رب  فا  ینک !؟ راضحا  یمومع  یـسلجم  رد  تروص  نیا  هب  ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  اما  دنـشاب  دازآ  هدیـشوپ و 

ایوگ .!؟ دنروایب وت  يوس  هب  هدنادرگ و  يریسا  مسر  هب  رهش  هب  رهش  ار  ربمغیپ  نادنزرف  نارتخد و  تروتـسد  هب  و  یلداع !؟ وت  یتسار 
دیزی هب  ار  هلمج  دنچ  نیا  هتخاس و  بطاخم  ار  دوخ  بنیز  اجنیا 
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نوخ زا  شتـشوگ  تشاذـگ (1) و  ناهد  رد  ار  ناـکاپ  رگج  هک  یـسک  زا  تشاد ؟ دـیما  ناوت  یم  یـسک  هچ  زا  بنیز ! دـیوگ : یم 
تصش زان  دوخ  تایانج  يارب  یناوخ و  یم  ار  راعشا  نیا  ییوررپ  لامک  اب  رگا  تسین ، تفگـش  ياج  یلیخ  يرآ ، .!؟ دییور نادیهش 

؟ یناوخن ینزن و  ارچ  يرآ ، .!؟ ینز یم  تسا  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  هک  هللادبعابا  نادـند  بل و  هب  تیتسد  بوچ  اب  یهاوخ و  یم 
لها مامت  تفگ و  یم  نخـس  بنیز  !!. تسا هدـش  کنخ  تبلق  هتفرگ و  مارآ  تلد  ربمغیپ ، نادـنزرف  نوخ  نتخیر  اـب  هک  یتروص  رد 
یمن تئرج  ایوگ  دیزی  صخـش  یتح  هک  دوب  هتفرگ  ار  همه  نانچ  بنیز  يادص  نت  دندوب ، هتفرورف  يزیگنا  مغ  توکـس  رد  سلجم 

سلجم هک  دز  یم  فرح  لدتـسم  یقطنم و  ردقنآ  درک ، یم  ثحب  نشور  حیرـص و  ردقنآ  یلع  رتخد  دنک ، عطق  ار  شنانخـس  درک 
ناگدنونـش ماـمت  روـضح  رد  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دیـشک  اـهاجنیا  هـب  هـک  بـنیز  ثحب.دوـب  هدروآرد  دوـخ  ریخـست  رد  ار 

هتخیر و ار  ام  نوخ  هدرک و  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  زا  وت  اهلاراب.ریگب ! دنا  هدرک  بصغ  هک  یناسک  زا  ار  ام  قح  وت  اراگدرورپ ! : تفگ
.ریگب ماقتنا  دنا  هتشک  ار  نامنارادفرط 
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، يا هدرک  تدوـخ  هب  يدرک  ملظ  هچنآ  مسق ، ادـخ  هب  دـیزی ! : داد همادا  نینچ  ار  دوـخ  ياـه  هتفگ  دـیزی و  هب  درک  ور  هراـبود  بنیز 
قح دش و  یهاوخ  وربور  ادخ  ربمغیپ  اب  تمایق  زور  رد  دـیدرت  نودـب  يا ! هدرک  ریـسا  ار  یمرتحم  مرح  هتخیر و  ار  یکاپ  ياه  نوخ 

ار وت  دنقوزرم ، قح  هاگـشیپ  رد  هدنز و  نانآ  دـنا ، هدرم  قح  هار  يادهـش  نکم  نامگ  وت  تفرگ ، دـنهاوخ  وت  زا  ار  لوسر  نادـنزرف 
مهارف وت  يارب  ار  هنیمز  یسک  هچ  دوش ، یم  مولعم  ادرف  زورما و  نیمه  دیزی.تسادخ ! لوسر  تمصخ  ادخ و  تیمکاح  سب ، نیمه 

نکن رکف  متسه ، هدز  تبیصم  هتسخ و  دیزی.تسا ! يدب  نانیشناج  هشیمه  ار  نارگمتـس  يرآ ، راوس ، نیملـسم  شود  رب  ار  وت  درک و 
نیا اب  یکچوک ، رایـسب  نم  رظن  زا  وت  دـنک ، مهارف  يرتشیب  یتحاران  تمحز و  نم  يارب  هچرگ  مراد ، اورپ  وت  اـب  نتفگ  نخـس  زا  هک 

نایرب ما  هنیـس  نایرگ و  ممـشچ  منک  هچ  اما  مناد ، یم  مزال  یلیخ  ار  وت  شهوکن  شنزرـس و  يا  هدـش  بکترم  هک  یگرزب  تایانج 
هتشغآ ام  نوخ  هب  ناشتسد  هتشک و  ار  هللا  بزح  ادخ ، لوسر  مدج  ناگدشدازآ  نارسپ  ناطیـش و  بزح  تسا ، تفگـش  یلیخ.تسا 

يرتشیب تحارـص  ترارح و  اب  هک  اجنیا  هب  دیـسر  ات  تفگ  تفگ و  بنیز  !!. دـنروخ یم  ار  ام  رگج  ناـشیاه  فرح  اـه و  نهد  اـب  و 
ریوزت هلیح و  یناوت  یم  هچ  ره  نک ، ششوک  یهاوخ  یم  هچنآ  دیزی ! دومرف :
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وت تسین ، شیب  هزور  دـنچ  یتصرف  ار  وت  ینیچرب ، ار  ام  بتکم  شوماخ و  ار  ام  مان  یناوتب  تسا  نکمم  ریغ  مسق  ادـخ  هب  ربب ، راـکب 
تنطلـس نیا  و  تقوم ، وت  ذوفن  تردق و  نیا  يربب ، نیب  زا  دور ) یم  شیپ  رـشب  ترطف  هارمه  هک   ) ار ام  بتکم  تاسدقم  یناوت  یمن 

هک زور  نآ  دـیزی ! دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  يرگید  ياـه  هنحـص  و  دـش ، دـهاوخ  يرپـس  اـهزور  نیا  تسا ، هزور  دـنچ  وت  تموـکح  و 
و دنتـشذگ ، تداعـس  اـب  اـم  ناینیـشیپ  هک  رکـش  ار  ادـخ  دـیزی ! .!؟ يراد رارق  فرط  مادـک  رد  وـت  نارگمتـس  رب  داـب  نیرفن  دـنیوگب :

هناگی يادـخ  تسوا  مناهاوخ ، ار  يرتدایز  تیانع  هتـساوخ و  يرتشیب  باوث  اهنآ  رب  دـنوادخ  زا  تداهـش ، تمحر و  اـب  ناماهیدـعب 
ناـنچ اـهوگتفگ  نیا  ماـمت  ربارب  رد  دـیزی.درک  توکـس  دوب ، هتفگ  ار  بلاـطم  لوـصا  هکنآ  اـب  و  دـش ، هتـسخ  رگید  بنیز.ناـبرهم 
سکع اهنت  و  هتفرگ ، رارق  ریثأـت  تحت  سوسحم  روطب  هکلب  هدرکن  عطق  ار  بنیز  نانخـس  اـهنت  هن  هک  دوب  هدـش  ریخـست  بوذـجم و 

، تارطخ زا  و  دنریگ ، یم  ناسآ  ار  گرم  هتـشذگ و  دوخ  زا  هزادنا  هچ  هدز  تبیـصم  دارفا  تفگ : هک  دوب  نیا  داد  ناشن  هک  یلمعلا 
بنیز ياه  فرح  باوج  تساوخ  یم  حالطـصا  هب  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  درک  ور  دعب  و  دنرادن ؛ ییاورپ  نیرتکچوک 
هعزانم ام  اب  تنطلـس  رد  و  دومنن ، تیاعر  ار  ام  قح  و  درک ، محر  عطق  هک  دوب  تردپ  نیا  نیـسح ! دـنزرف  يا  دز : ادـص  دـیوگب ، ار 

ار دوخ  یلصا  باوج  دیزی  هک  درک  توالت  نآرق  هیآ  کی  شترضح.دناشک  اجنیا  هب  ار  راک  درک و 

224 ص :

میسانشب رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ وا  ررـض  هب  رتـشیب  اـهوگتفگ  نیا  بیقعت  هک  تسناد  دومن و  جراـخ  ثحب  زا  ار  دوخ  يرگید (1) ،  هیآ  رکذ  اب  و  تفاـیرد ،
دمآ شوخ  يارب  و  هتفگ ، ینخـس  سک  ره  .!؟ منک هچ  ناریـسا  نیا  اب  نم  امـش  رظن  هب  تفگ : سلجم و  لـها  هب  درک  ور  راـچان  دوب ،

مه وت  درک ، یم  هچ  اهنآ  اب  دوب ، اجنیا  نآلا  ادخ  ربمغیپ  رگا  نیبب  دیزی ! تفگ : ریشب  نب  نامعن  هکنآ  ات  دندرک  ییاهنیریشدوخ  دیزی ،
.دید میهاوخ  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دراذگ  تمیالم  يانب  دعب  هب  نآ  زا  و  ییوگ ؛! یم  تسار  تفگ : دیزی  !!. نک راتفر  روطنامه 

امش تواضق 

يرفـس کی  رد  شترـضح  ارچ  دروآ !! هارمه  هچب  نز و  نیـسح ، ارچ  هک  دینک  تواضق  یبوخ  هب  دیناوت  یم  الاح  یمارگ ! هدـنناوخ 
ياـهاج هب  راـک  تسا  نکمم  هدوب و  كاـنرطخ  هک  دـنداد  رکذـت  شناتـسود  اـقفر و  ماـمت  مه  و  درک ، یم  ینیب  شیپ  دوـخ  مه  هک 

انتعا شناتـسود  زردنا  تحیـصن و  هب  نیـسح  ارچ  هک  دیمهفب  دیناوت  یم  لاح  درب !! هارمه  ار  هچب  نز و  تشم  کی  دـسرب ، کیراب ،
اب و  هدومن ، تکاس  یبسانتم  فلتخم و  ياه  باوج  اب  ار  نانآ  هدرکن و 
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نیرتهب رذگدوز ، ياه  تصرف  زا  دنتسناوت  هک  دندوب  هچب  نز و  نیمه  نیا  !!. دراذگ یکانرطخ  رفـس  نینچ  کی  هب  ور  دوخ  هداوناخ 
نانز نیرتگرزب  و  گرزب ، رهاوخ  بنیز ، نیمه  نیا.دننک  انشآ  مالسلا  هیلع  نیسح  یلصا  فده  هب  ار  مدرم  هدوت  هدرک و  ار  هدافتسا 

وا لابند  بنیز و  نیمه  نیا.دـنک  موکحم  ار  قارع  يرادـنامرف  هدراذـگ و  ریثأت  تحت  تسبرد  ار  هفوک  رهـش  تسناوت  هک  دوب  هلفاـق 
ار دایز  نبا  دیزی و  موش  تاغیلبت  مامت  یپرد ، یپ  ياه  ینارخـس  نآ  اب  دنتـسناوت  هک  دـندوب  شردارب  دـنزرف  دـعب  رتکچوک و  رهاوخ 

نیرتکچوک ندش ، هتشک  تسکش و  تروص  رد  دنشابن ، نیـسح  هارمه  هچب  نز و  نیا  رگا.دنزاس  المرب  ار  ناشتایانج  هدرک و  یثنخ 
اهنآ هنرگو  رتهب  هچ  میدش  وربور  يزوریپ  حتف و  اب  رگا  دنـشاب ، هارمه  دیاب  هچب  نز و  نیا.دـش  دـهاوخن  هتفرگ  هزرابم  نیا  زا  يرمث 

ساسح رد  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  هچب  نز و  نیمه  نیا.دنناسرب  رمث  هب  ار  هزرابم  هدرک و  حیرـشت  ثحب و  ار  ام  فدـه  مامت  دـنناوتب 
اب هک  تسا  بنیز  نیمه  نیا.دننک  نایب  ار  قیاقح  لماک  تماهـش  اب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دیزی  هنابـصاغ  تموکح  زکارم  نیرت 

.دزیرب هدرپ  يور  ار  شتایانج  مامت  دزی  يوربور  و  هدرک ، ریخست  ار  دیزی  نایسلجم  زغم  دناوت  یم  دوخ  عطاق  حیرص و  تاملک 
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ینالوط هار  نآ  ندومیپ  تبیصم و  همه  نآ  ندید  اب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  مالسلا ، هیلع  نیـسح  گرزب  رهاوخ  نیمه  نیا 
ناکت ار  صاخـشا  دیاقع  راکفا و  هدرک و  نایب  ار  قیاقح  مامت  دناوت  یم  تماهـش  تیاهن  اب  و  هتفرگن ، ار  وا  هناهاش ، سلجم  تراسا ،

هلمج ینعم  دینک  یم  قیدـصت  الاح.دـناسرب  رمث  هب  ار  ام  هزرابم  و  هدـنازرل ، ار  دـیزی  هنارباج  تموکح  ياه  هیاپ  تقیقح  رد  و  هداد ،
ما هدید  باوخ  : دیوگ یم  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  باوج  رد  نیـسح  هکنیا  دینک  یم  فارتعا  الاح  تسیچ ؟ دومرف  نیـسح  هک  يا 
زا هار  لوط  رد  تسکـش ، ضرف  رب  هک  میرب  یم  هارمه  لیلد  نیا  هب  ار  بنیز  .!؟ دراد يریبعت  هچ  دنوش ، ریـسا  هچب  نز و  نیا  دیاب  هک 

، دـیزی هنارباج ي  تموکح  تایانج  حیرـشت  ثحب و  اب  هدرک و  هجوتم  ار  مالـسا  يایند  اه ، تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  هنیدـم ، اـت  ـالبرک 
تاجن ناهاوخدوخ  گنچ  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  هجیتنلاب  و  هدومن ، مهارف  ار  يرگمتـس  دادبتـسا و  ناینب  ندـش  نوگژاو  تاـبجوم 

اب طوقـس ، زا  تسا  مالـسا  ندیـشخب  تاجن  یلـصا ، فدـه.دننک  زاب  دازآ  تاـعامتجا  رد  ار  دوخ  ياـج  یهلا  سیماون  اـت  هدیـشخب ،
ماـمت نآ ، یعقاو  شزرا  اـما  هدوب ، نیگنـس  نارگ و  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  هیما ، ینب  تموکح  يرگمتـس  دادبتـسا و  ساـسا  طوقس 

، تفر دیاب  تراسا  هب  داد ، دیاب  هتشک  دش ، دیهش  دیاب  فده  نیا  هب  ندیسر  هار  رد  هک  تسا  حیحص  دنک ، یم  ناسآ  ار  اه  تبیـصم 
هب میهد ، یم  هتـشک  میوش ، یم  دیهـش  تسا ، نکمم  ریغ  مه  نآ  مالـسا ، ساسا  زا  یـشوپ  مشچ  زج  درادن ، دوجو  يرگید  هراچ  اما 

تراسا
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تـالمج فارطا  دـینک ، هعجارم  رگید  راـب  کـی  ار  بنیز  تاـملک  یمارگ ! هدنناوخ.دیـسر  میهاوخ  هجیتن  هب  دوز  اـی  رید  میور ، یم 
هن دوخ ، عطاق  نانخـس  ذـفان و  قطنم  نیا  اب  هک  تسا  بنیز  نیا  : تفگ ناوت  یم  یتسار  ایآ  دـینیبب  دـینک و  رکف  وا  لدتـسم  یقطنم و 

نیا هک  درک  اعدا  ناوت  یم  اعقاو  !. دنازرل مه  ار  دیزی  زغم  هکلب  داد ، ناکت  ار  يرکشل  يروشک و  ياه  تیـصخش  لاجر و  بولق  اهنت 
نیـسح و يارب  هکلب  تشاذـگ ، ریثأت  تحت  عقوم  نامه  زا  ار  دـیزی  تسایـس  میژر  اهنت  هن  هک  دوب  بنیز  یـساسا  لدتـسم و  تاـملک 

همکاح هاگتـسد  هیلع  رب  ادعب  هک  ییاهـشروش  مامت  تفگ  دیاب  ادج  !. درک زاب  يا  هتـسیاش  ياج  راکفا  اهزغم و  رد  وا  سدـقم  فدـه 
المرب يربک  بنیز  ار  نآ  زومر  رارسا و  هک  نیسح  تداهـش  زا  درک ، ضرقنم  ار  هیما  ینب  تموکح  جیردت  هب  و  دمآ ، دوجو  هب  دیزی 

هیما ینب  هنارـسدوخ  تموکح  تسد  زا  مالـسا  تاـجن  رد  بنیز  قـطنم  تفگ : دـیاب  رت  هداـس  تراـبع  هب  و  دریگ ، یم  هشیر  تخاـس 
ینیـسح ناتـسود  هب  دش  یمن  زور  نآ  ار ، جـیاتن  نیا  يرآ.تشاد ، یگرزب  مهـس  رگید ، ثداوح  نیـسح و  شردارب  تداهـش  هلابند 

، دـنک یم  راکـشآ  ار  قیاقح  هک  نامز  تشذـگ  اما  دـننک ، كرد  دنتـسناوت  یمن  طیارـش  نآ  رد  زور و  نآ  ار ، رارـسا  نیا  ینامهفب ،
مامت دوب  نکمم  نآ  نودـب  هک  هتـشاد  یقیقد  ینیب  شیپ  کی  هچب ، نز و  ندرب  هارمه  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  داد  ناـشن 

.دنامب هجیتن  نودب  تامحز ،
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دوش یم  ضوع  تسایس 

راک یتیاضران ، هعـسوت  تسا  نکمم  هدرک  ذوفن  مدرم  راکفا  رد  یپرد ، یپ  ياه  هنحـص  نیا  دنک ، یم  ضوع  ار  دوخ  تسایـس  دیزی 
يریگولج رطخ  زا  میناوت  یم  نیـسح  ناگدـنامزاب  هب  تفوطع  تبحم و  اب  تمیالم ، شمرن و  اـب  دـناشکب ، كاـنرطخ  ياـهاج  هب  ار 

زا دنتفرگ ، رارق  مارتحا  دروم  نیـسح  نارتخد  نانز و  تفر ، رانک  اه  تیدودحم  اهدنب ، دیق و  مامت  دش ، رداص  يا  هزات  روتـسد.مینک 
، تفرگ رارق  شزاون  دروم  تسوا  راـگدای  هک  نیـسحلا  نب  یلع  دـندازآ ، يرادازع  هیرگ و  رد  دـش ، لـیلجت  نیـسح  گرزب  رهاوـخ 

عفر هک  يزور  دنچ  زا  سپ  دش  رارق  داد ، حیجرت  ار  هنیدم  هب  نتـشگرب  وا  دش ، راذـگاو  شترـضح  رایتخا  هب  یگدـنز  لحم  باختنا 
، داد یم  تکرـش  یمـسر  سلجم  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  مارتحا ، قیرط  زا  ددرگ ، هدامآ  تکرح  لیاسو  دوشب  یتحاران  یگتـسخ و 

صخـش زور ، موسر  بادآ و  قبط  هک  دـمآ  شیپ  يا  هعمج  ماش  رد  فقوت  اـهزور  نیمه  رد  درب ، یم  دجـسم  هب  دوخ  هارمه  یهاـگ 
يارب یهوبنا  تیعمج  دروآ ، دجـسم  هب  مه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دیایب ، دجـسم  هب  دیاب  دناد  یم  هفیلخ  ار  دوخ  هک  دیزی 

دیزی و زا  درک  عورـش  دش  یم  ارجا  هیواعم  نامز  زا  هک  يا  همانرب  بسح  رب  تفر ، ربنم  يالاب  وگنخـس  دنا ، هدش  رـضاح  هعمج  زامن 
و البرک ، هثداح  هب  هراشا  زور  ثحب  تبسانم  هب  مک  مک  و  تخـس ، داقتنا  شنادنزرف  یلع و  زا  دعب  هدرک و  ناوارف  فیرعت  شدادجا 

قلمت صوصخم ، یتسد  هریچ  اب 
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یلحم طیارـش  فالخرب  مدرم ، وگنخـس و  راظتنا  فالخرب  دـیزی ، راـظتنا  فالخرب.دـناسر  ـالعا  دـح  هب  ار  هیما  ینب  زا  یـسولپاچ  و 
ياضر شکب ، تلاجخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  دز : دایرف  ناوتان  ریسا و  درم  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تقو  کی  سلجم ،

دعب.تنانخـس نیا  اب  داب  وت  هاگیاج  شتآ ، یمنهج ، هدـنیوگ  يا  شاب  شوماخ  يا !؟ هدرک  هلماعم  یهلا  بضغ  طخـس و  اـب  ار  مدرم 
و هدوب ، نآ  رد  ادـخ  ياضر  مه  هک  میوگب  یتاـملک  هتفر و  اهبوچ (1)  نیا  يالاب  نم  ات  راذگب  دومرف : دـیزی و  هب  درک  ور  هلـصافالب 

هزاجا ریما ! دنتفگ : هدش  هجوتم  نایفارطا.دینیـشنب  امـش  دوش  یمن  ریخ ، هن  تفگ : هنابدؤم  دیزی.دشاب ، هتـشاد  یباوث  سلجم  يارب  مه 
ام هیلع  امتح  ددرگ ، زاب  نخـس  هب  ناشنابز  هدیـسر و  ییاج  هب  ناشتـسد  رگا  اهنیا  تفگ : دیزی  دیوگ !؟ یم  هچ  مینیبب  ربنم ، دورب  هدب 

ثحب یـسلجم  نینچ  رد  مه  نآ  امـش ، هیلع  دناوتب  هک  تسا  یتردق  هچ  ار  فیعـض  ناوج  نیا  دنتفگ : نایفارطا.درک  دنهاوخ  وگتفگ 
زا ربمغیپ و  نادناخ  زا  اهنیا  دیسانش ! یمن  بوخ  ار  اهنیا  امش  تفگ : دیزی  .!؟ دیوگ یم  هچ  مینیبب  ربنم  دورب  دیراذگب  دنک ،
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نایرج زا  منک  یم  رکف  نم  هک  نایفارطا  رارـصا  اب  هرخألاب.تسا  رادروخرب  ملع  زا  اـهنآ  لـثم  یـسک  رتمک  و  دـنا ، یحو  ملع و  لـها 
انث دمح و  زا  سپ  ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  هدرک ، تقفاوم  تشاد  همـشچرس  بنیز  نیتم  نانخـس  دیزی و  سلجم 
هب وا  تسا ، هدیشخب  يرترب  زیچ  تفه  هب  ار  ام  و  هدومرف ، تیانع  ام  هب  زیچ  شش  ناهج  راگدرورپ  سلجم ! ناگدنونـش  : تفگ نینچ 

ار تازایتما  نیا  دـنوادخ.تسا  هدومرف  تمحرم  ار  یعامتجا  تیبوبحم  تعاجـش و  و  تحاصف ، و  یگرزب ، و  يرابدرب ، و  شناد ، اـم 
دسا هللا و  دسا  تسا  ام  زا  رایط ، رفعج  تسا  ام  زا  گرزب ، قیدص  تسا  ام  زا  یهلا ، هدیزگرب  ربمغیپ  تسا ، ام  زا  هک  تسا  هداد  ام  هب 

یم یفرعم  دنـسانش  یمن  ارم  هک  یناـسک  يارب  ار  نتـشیوخ  مدرم ! (. نیـسح نسح و   ) تما نیا  طبـس  ود  تسا  اـم  زا  یلع ،)  ) هلوـسر
منم درب ، یم  ارقف  يارب  هدرک  دوـخ  ياـبع  رد  هوـکز  هک  یـسک  دـنزرف  منم  افـص ، مزمز و  دـنزرف  منم  ینم ، هکم و  دـنزرف  منم  منک ،

زا هک  یسک  دنزرف  منم  دروآ ، اجب  جح  هتفگ و  کیبل  دومن و  فاوط  یعس و  هدیـشوپ و  نت  هب  مارحا  سابل  هک  یـسک  نیرتهب  دنزرف 
دنزرف منم...هدرب  یهتنملا  هردس  ات  ار  وا  لیئربج  هک  یـسک  دنزرف  منم  تفر ، جارعم  هب  هدش و  هدرب  یـصقا  دجـسم  ات  مارحلا  دجـسم 

منم هللا ، الا  هلا  دنتفگ ال  ات  دیگنج  اه  نادیم  رد  رافک  اب  هک  یـضترم  یلع  دنزرف  منم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 
يرگید ریشمش  هتسکش و  شریشمش  ات  دیگنج  لوسر  باکر  رد  هک  یسک  دنزرف 
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ءاـسن ریخ  همطاـف  دـنزرف  مـنم  (... هنیدـم هـشبح و   ) درک ترجه  ود  مالـسا  رد  هـک  یــسک  نآ  دـش ، تیاـنع  وا  هـب  راـقفلاوذ  ماـن  هـب 
ار سلجم  هک  درک  رکذ  ع )  ) ارهز همطاف  یـضترم و  یلع  ادـخ و  لوسر  لیاضف  زا  هتفگ و  دوخ  بسن  بسح و  زا  ردـقنآ...نیملاعلا 

یم کـشا  هدرک و  هاـگن  وا  هب  یـصوصخم  رثأـت  اـب  همه  و  دـش ، هدـیچیپ  مه  رد  ناگدونـش  هفاـیق ي  هدرک و  هجوتم  دوخ  هب  ـالماک 
نذؤم دز : ادص  دوب ، هدش  کیدزن  مه  رهظ  رگید  فرط  زا  دیایب ، دوجو  هب  يا  هنتف  تسا  نکمم  هک  درک  ساسحا  دیزی   . دنتخیر (1)

نیسحلا نب  یلع  دش ، مامت  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  عطق ، نیـسحلا  نب  یلع  تاملک  دش و  دنلب  ربکا  هللا  يادص.دیوگب  ناذا  تساجک ؟
نا دهـشا  تفگ : نذؤم  هک  نیمه.تسا  هاوگ  شیگناگی  هب  نم  دوجو  ياـپ  اـت  رـس  هدوب و  رتگرزب  زیچ  همه  زا  يادـخ  يرآ ، دومرف :

نیا منیبب ، وگب  دیزی ! دومرف : دنلب  يادص  اب  دیزی و  هب  درک  ور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هللا ، لوسر  ادمحم 
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هب هن  هدرک و  یـشورفدوخ  هن  اجنیا  ع )  ) ماما درادن ، ینعم  بسن  بسح و  هب  راختفا  ای  یـشورفدوخ  مالـسا  رد  تسا  یهیدـب  . 61 - 1
لوط رد  هک  ار  دـیزی  هیواعم و  راد  هشیر  موش و  تاـغیلبت  بلاـطم ، نیا  رکذ  دوخ و  یفرعم  اـب  هکلب  دـنک  یم  راـختفا  بسن  بسح و 

یم ءوس  تاغیلبت  نآ  هک  يربنم  نامه  يالاب  هیما  ینب  ییاورنامرف  بلق  قشمد  دجسم  رد  دوب ، هدش  یلع  نارـسپ  یلع و  هیلع  رب  اهلاس 
.دنک یم  لاطبا  تصرف  نیا  زا  هدافتسا  اب  دش 
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هتـشک ار  شدنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  دج  وا  رگا  يا و  هتفگ  غورد  امتح  تسا  وت  دج  ییوگب  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  نم  دج  دمحم 
هدیـشک اـجنیا  هـب  يریـسا  مـسا  هـب  ار  شا  هـچب  نز و  يا و  هدرک  دیهـش  ار  نیــسح  مردـپ  ارچ  سپ  يا ؟ هدرک  ریــسا  ار  شترتـع  و 

هفـالخلاراد هـب  هدرک و  رازگرب  تعرــس  هـب  ار  زاـمن  دـیزی  دــمآ و  ریز  هـب  ربـنم  زا  مـه  نیــسحلا  نـب  یلع  دــش ، ماـمت  ناذا  ...!؟ يا
هار دننزب ، فرح  تروص  ره  هب  نانآ  و  هدوبن ، وا  حالـص  هجو  چیه  هب  ناریـسا  نیا  ندنام  هک  درک  ساسحا  یبوخ  هب  دیزی.تشگزاب 

؛ دـیایب شیپ  يرگید  لکـشم  مک  مک  یتیاضران  هعـسوت ي  اب  تسا  نکمم  هدـش و  مامت  وا  ررـض  هب  دـننک ، وگتفگ  مدرم  اـب  دـنورب ،
ام تسین ، حیحص  طیارش  نیا  اب  مه  يدنت  تنوشخ و  دننک ، یم  غیلبت  ام  هیلع  رب  هدرک و  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  نیـسح  ناگدنامزاب 

تسایس الماک  ساسحا ، نیمه  يور  هرخالاب.رگید  ياهراک  هب  دسر  هچ  ات  مینکب  میناوت  یمن  اه  يدوز  نیا  هب  ار  نیـسح  لتق  ناربج 
رـسپ داـیز و  نبا  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  یمـسر  تاـسلج  رد  احیرـص  و  تفرگ ، دوخ  هب  یتسود  تبحم و  هفاـیق ي  هدـش و  ضوع  دـیزی 

و مهارف ، ار  تکرح  لـیاسو  روتـسد  هدـناوخارف و  ار  ریـشب.دیدید  داـیز  نبا  هب  ار  وا  هماـن ي  هک  یتروص  رد  تخادـنا ، یم  هناـجرم 
.دناسرب هنیدم  هب  مارتحا  هجوت و  تیاهن  اب  ار  نانآ  هک  درک  شرافس 
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ددرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ناوراک 

نب یلع  هک  دوب  رهـش  ياـه  یکیدزن  و  هدرک ، یط  هنیدـم  يوس  هب  ار  قشمد  هار  ریـشب  تراـظن  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدـنامزاب 
دنلب هنیدم  دجسم  رد  ریشب  يادص  .؟ یناسرب ار  ام  دورو  ربخ  هتفر ، رهش  هب  یناوت  یم  دومرف : هدناوخارف و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

نادنزرف نارهاوخ و  یهارمه  هب  تسا  نیـسح  دنزرف  نیا  تسین ، فقوت  ياج  رگید  رهـش ! مدرم...اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  : دـش
اهنآ يوس  هب  تیعمج  لیس  هک  دوب  هدشن  مامت  ریـشب  تاملک...ماش  هزاورد ي  تشپ  نونکا  مه  و  هدمآ ، امـش  يوس  هب  شا  هدیدغاد 

هچراپکی دوب ، هدینش  يا  هدننک  تحاران  رابخا  شیب  مک و  و  هدیدن ، ار  نیـسح  دوب  هام  تشه  تفه ، هک  هنیدم  رهـش  تشگ ، ریزارس 
هک هفینح  نب  دمحم  یتح  هک  دـش  اغوغ  هلولو و  نانچ  هدـمآ ، لابقتـسا  هب  مدرم  دـش ، دـنلب  يراز  هیرگ و  يادـص  دـمآ ، تکرح  هب 
نب دمحم  یتقو  هنیدم  رهش  نوریب  مناد  یمن  نم.دنک  تاقالم  ار  هدازردارب  تسناوت  تمحز  هب  دش  یم  باسح  صاخشا  نیرتکیدزن 

، وـمع نیا  یتـقو  دندیـسر ، مه  هب  راوـگرزب  ود  نیا  یتـقو  دـش ، یم  کـیدزن  نیـسحلا  نب  یلع  هب  تفاکـش و  یم  ار  تیعمج  هفینح 
نیسح نارتخد  نانز و  دمآ !؟ دوجو  هب  يا  هنحص  هچ  دینش ، وا  زا  ار  نیسح  تداهش  ربخ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  هدازردارب 
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نآ !؟ دنتـشاد عضو  هچ  مدرم  و  لاح !؟ هچ  رد  دندوب  رتکیدزن  هک  درم  نز و  زا  مشاه  ینب  دـندرک !؟ ادـیپ  یتلاح  هچ  اهنآ  فارطا  رد 
اما دنکش ، یم  ار  لد  نیرت  تخس  هنوگچ  مینیبب  میونشب و  زورما  دریگب و  راون  يور  ار  تاشاعترا  نیا  ات  دوبن  یتوص  طبـض  هک  زور 
رد ار  زیگنا  مغ  ياه  سفن  نیرت  قیمع  شاعترا و  نیرت  قیقد  دـیچیپ ، یم  خرچ  نوگلین  هحفـص ي  رب  هک  زور  بش و  گنر  ود  راون 

، هدرک یفرعم  دندناشک  العا  دح  هب  هک  ار  نارگمتس  دادیب  ملظ و  هدناسر و  ناهج  شوگ  هب  یبسانم  عقوم  هب  ات  درک  طبـض  دوخ  لد 
یم زاب  یلصا  نطو  هب  هام  دنچ  زا  سپ  هک  يا  هلفاق  نیا.دنادرگ  هاتوک  رـشب  مالـسا و  رب  یگـشیمه  تموکح  زا  ناشتـسد  هجیتنلاب  و 
یم هنوگچ  ار  یگدنز  راوید  رد و  اه  هناخ  بحاص  نیا  میوگ  یمن  نم.دـمآ  دورف  دوخ  یگدـنز  هناخ و  هب  هدـش ، رهـش  دراو  ددرگ 

هچ دتفا  یم  ترضح  باوخ  تدابع و  لحم  قاطا و  هب  ناشمشچ  یتقو  نیـسح  دنزرف  نز و  هک  دیـسرپب  یعیبط  نایرج  زا  اما  دندید ،
، دشاب نایرگ  هشیمه  دراد  قح  نیسحلا  نب  یلع  هک  دینک  قیدصت  هدرک و  رکف  یعیبط  نایرج  يور  دوخ  امش  دننک ؟ یم  ادیپ  یتلاح 
اب ار  مناردارب  ردپ و  دادبتسا  ملظ و  تسد  هک  دیا  هدینش  امـش  ندید !! دننام  دوب  یک  ندینـش  دیوگب : دنهد  یم  يرادلد  ار  وا  رگا  و 
ار اه  هچب  شطعلا ، يادص ، مناوت  یمن  نم  دیوگب : دراد  قح  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دینک  قیدصت  ما ! هدـید  نم  اما  تشک ، هنـشت  بل 

هک
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يافواب رـسمه  هک  دینک  رواب  هدرک و  رکف  یعیبط  نایرج  يور  دوخ  امـش.منک  شومارف  دیـسر  یم  شوگ  هب  ازتشحو  طیارـش  نآ  رد 
نازوـس باـتفآ  رد  ار  نیـسح  سدـقم  ندـب  نارگمتــس  هـکنآ  يارب  منیــشن ، یمن  هیاـس  ریز  رگید  نـم  دـیوگب : دراد  قـح  نیــسح 

، دنک صالخ  نآ  یتحاران  زا  ار  دوخ  هدرک و  شومارف  دناوت  یم  يدوز  هب  ار  یگدـنز  ثداوح  زا  يرایـسب  ناسنا ، يرآ.دـندراذگ ،
ناوت یمن  تمیق  چـیه  هب  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  هک  دوش  یم  عـقاو  یطیارـش  رد  دـشاب  کـچوک  مه  دـنچ  ره  هثداـح  کـی  یهاـگ  اـما 

.درک ششومارف 

يراوگوس رد  هنیدم  رهش 

هنیدم رادنامرف  دنریگب ؛ يراوگوس  سلجم  نیسح  ناگدنامزاب  هک  درک  تقفاوم  همکاح  هاگتـسد  دوب و  هدش  ضوع  تسایـس  يرآ ،
وا زا  دیـسرپب ، یعیبط  نایرج  زا  هدرک و  رکف  دوخ  امـش  ار  سلاـجم  نیا  یگنوگچ  اـما  دومن  تقفاوم  يراوگوس  سلجم  لیکـشت  اـب 
یم تیلست  ضرع  يارب  هک  یناسک  و  هدوب ؟ یلاح  هچ  رد  مالسلاامهیلع ) يربک  بنیز  نیسحلا و  نب  یلع   ) ازع نابحاص  هک  دیـسرپب 

هاگتسد ایآ  اما.دنتخیر  یم  مه  یکشا  تارطق  دندمآ ، یم  مه  نادنمقالع  دش ، لیکـشت  يراوگوس  سلاجم  .!؟ دنتفگ یم  هچ  دندمآ 
.!؟ دوشب یثحب  دندوب  هدش  بکترم  مالسا  مان  هب  البرک  رد  هک  دیزی  نارادفرط  ياهتیانج  زا  حیرص  روطب  هک  درک  تقفاوم  همکاح 
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اراکـشآ ار  شترـضح  ياه  فرح  هدرک و  حیرـشت  ار  ینیـسح  تداهـش  لتق و  نایرج  هتفر ، ربنم  یـسک  امـسر  هک  دـنداد  هزاجا  ایآ 
دنیوگب ار  دوخ  یقطنم  ياهفرح  نارگید ، ای  نیـسحلا  نب  یلع  يراوگوس ، سلجم  رد  هک  درک  تقفاوم  هنیدم  رادنامرف  ایآ  .!؟ دیوگب

ثحب البرک  ثداوح  هرابرد ي  هک  داد  یم  هزاجا  همکاح  تئیه  اـیآ  .!؟ دـنهاوخب هاگتـسد  زا  ار  شناراـی  نیـسح و  تداهـش  لـیلد  و 
هلأسم زا  يراوگوس  سلجم  رگا  و  دننک ، هیرگ  مدرم  هک  دوب  هدش  تقفاوم  طقف  ای  ددرگ ، حیرشت  لیلحت  هیزجت و  اب  بلاطم  و  هدش ،

لیوحت و  ریگتـسد ، تکلمم  حـلاصم  فلاـخم  رگبوـشآ و  مسا  هب  ار  هدـنیوگ  هدـش و  فـیقوت  اروـف  تشاذـگ  یم  رتارف  اـپ  هیرگ  ي 
فده هرابرد ي  ای  دشاب ، هیرگ  يارب  طقف  دیاب  ام  ياه  يراوگوس  لثم  مه  هنیدم  يراوگوس  ایآ  هرخالاب ، و  دـنداد .!؟ یم  شنادـنز 

شنادان نارادفرط  دـیزی و  يروتاتکید  تموکح  نآ  منک  یمن  رکف  نم  .!؟ دـش یم  وگتفگ  مه  البرک  يادهـش  سدـقم  یلاع و  ياه 
تسایس هک  تسا  تسرد  !. دوش حرطم  یسایس  ياهوگتفگ  یساسا و  ياه  ثحب  هنیدم  يراوگوس  تاسلج  رد  هک  دنشاب  هداد  هزاجا 
يرگید تسایس  يارجم  رد  دوش ، یم  شوع  مه  ناشتـسایس  رگا  نارگمتـس  اما  دید ، یم  حلـصا  ار  تمیالم  دوب و  هدش  ضوع  دیزی 

.دننک ور  نامیا  هب  رفک  زا  دنیارگ و  قح  هب  لطاب  زا  هکنآ  هن  تسا ،
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یمن اجنیا  ام.مینادـب  میناوت  یمن  ار  اهنآ  تایـصوصخ  اـم  دـش و  رازگرب  هنیدـم  يراوگوس  سلاـجم  تیفیک  ره  اـب  تروص و  ره  رد 
یم.میور یم  ناتساد  یلـصا  فده  جیاتن و  لابند  هکلب  هدرک ، یناوخ  هضور  هتفر و  اهنآ  تایـصوصخ  تاسلج و  نآ  لابند  میهاوخ 

هچ ددرگ  یم  زاب  نطو  هب  عضو  نیا  اب  زورما  هتفگ و  كرت  ار  هنیدم  عضو ، نآ  اب  شیپ  هام  دـنچ  رد  هک  یناوراک  نیا  مینیبب  ات  میور 
هدروآ مـه  يرگید  زیچ  یگتــسکشلد  یگدرــسفا و  زا  شیب  جـنر ، رثأـت و  زا  ریغ  هودــنا ، مـغ و  زج  اـیآ  .!؟ دراد هارمه  يدروآ  هر 

.!؟ هدرک دوس  هچ  ددرگ ، یم  رب  هداد  تسد  زا  ار  نانآ  هتفر و  نازیزع  اب  هک  یناوراک  .!؟ تسا

البرک هلفاق ي  دروآ  هر 

هدروآ مه  یتمیق  دروآ  هر  کـی  دراد ، هارمه  اـه  تنحم  جـنر و  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نازیزع  هک  نآ  نیع  رد  ناوراـک  نیا  يرآ 
زا تسا  هتسناوت  ناوراک  نیا.دنازرلب  ار  نارگمتس  تموکح  ياه  هیاپ  هدرک ، هجوتم  ار  مالسا  يایند  تسا  هتسناوت  ناوراک  نیا.تسا 
اب درک ، یم  رکف  دیزی.دزادنایب  رطخ  هب  ار  هیما  ینب  تیعقوم  دـیزی ، تموکح  هیلع  یپرد  یپ  تاغیلبت  اب  هدومن و  هدافتـسا  یتصرف  ره 

یتیاضران يولج  دوش  یم  يرسدوخ  دادبتسا و 
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طلغ رکف  نیا  اب  دـیزی.دنک  یم  ار  هانگ  ناربج  هاـنگ ، درک  یم  رکف  وا  داد ، همادا  دوخ  تموکح  هب  هتفرگ و  ار  تلم  مشخ  یمومع و 
هناخ ي هبعک ، و  ماع ، لتق  ار  سدقم  رهش  نآ  هنیدم ، دز ؛ یکانتـشحو  ياه  يزیرنوخ  اه و  يراکبارخ  هب  تسد  اه  مایق  نیا  ربارب  رد 

یبـالقنا شتآ  رد  قارع.دوبن  هجلاـعم  لـباق  رگید  هک  دـش  راد  هحیرج  ناـنچ  مدرم  هدوت ي  ینید  فـطاوع  و  دوـمن ، بارخ  ار  ادـخ 
رتکیدزن طوقـس  هب  ار  هیما  ینب  تموکح  دیزی ، طلغ  راکفا  ياه  لمعلا  سکع.دیدن  ار  شمارآ  يور  رگید  اه  تدـم  ات  هک  تفرورف 

جیـسب کی  ایوگ  هک  دراذگ  تکلمم  رـسارس  رد  يرثا  نانچ  هنیدم ، هب  البرک  زا  و  البرک ، هب  هنیدم  زا  ناوراک  نیا  تکرح.درک  یم 
طیحم دنتـسناوت  ناریـسا  البرک و  يرآ.تخاس ، ضرقنم  طقاس و  ار  نانآ  تموکح  هرخالاب  و  هدمآ ، دوجو  هب  هیما  ینب  هیلع  یمومع 
یفرعم تسه  هک  روطنآ  یمالـسا  فراعم  مالـسا و  نآ  ياهتـصرف  رد  ات  دـنروایب ، راـک  يور  يرگید  هاگتـسد  اـت  هدرک و  ضوع  ار 
سدقم حور  هب  ار  هدنیآ  ياه  لسن  هدیشخب ، تاجن  طوقس  رطخ  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  دنتـسناوت  نآ  ناریـسا  البرک و  يرآ.دوش ،
رکذتم ار  مزال  یملع و  هاتوک  ثحب  کی  نایاپ ، رد  و  هداد ، همتاخ  باوج  لکش و  ود  رکذ  اب  ار  ثحب  نیا  ام.دننک  انـشآ  یهلا  نید 

.هللاءاشنا دش  میهاوخ 
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دنریگ یم  داریا  نیسح  هب  نارکفنشور 

زج دیتفرگ ، هجیتن  هچ  هلئاغ  نیا  زا  امش  ناج ! نیسح  دنیوگ : یم  هتفرگ  داریا  شترضح  هب  دنناد ، یم  رکفنـشور  ار  دوخ  هک  یناسک 
یتحاران نآ  هدـش  يرج  رتشیب  تقو  همکاح  هاگتـسد  و  هتفر ، تراـسا  هب  ناـت  هچب  نز و  و  هداد ، نتـشک  هب  ار  ناـتنارای  دوخ و  هکنآ 

هک تسا  تسرد  .!؟ دیـشک هبعک  ندرک  بارخ  هنیدـم و  ماع  لتق  هب  راک  و  هدـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  هعماج ي  يارب  یپرد  یپ  ياـه 
تـسد مه  سابع  ینب  هاگتـسد  دـماین ، راک  يور  مه  يا  هنالداع  تموکح  کی  نآ ، ياـج  هب  اـما  تشگ  ضرقنم  هیما  ینب  تموکح 

یتح یمالسا  تموکح  البرک  هثداح ي  زا  دعب  هرخالاب  و  هتشاد ، یناوارف  ياه  يرگمتس  ملظ و  مه  اهنآ  دنتـشادن ، هیما  ینب  زا  یمک 
، یتنطلس تالیکشت  هتفرگ و  دوخ  هب  يرگید  هفایق ي  ایند  یسابع ، ءافلخ  زا  دعب  و  هداتفین ، یلع  نارـسپ  تسد  هب  مه  زور  دنچ  يارب 

تموکح کی  گنر  ایند  هک  زورما  ات  درک ، یم  رییغت  اـه  تموکح  لاکـشا  جـیردت  هب  و  هداد ، رارق  عاعـشلا  تحت  ار  تفـالخ  ماـقم 
و دوب ؟ هچ  هزرابم  مایق و  نیا  هجیتن ي  دهد ، یم  ناشن  خیرات  تشذگ  هک  بیترت  نیا  اب.تسا  هدیدن  دوخ  هب  يا  هنالداع  دـصرددص 

یم هجیتن  هچ  دـیآ  یم  دوجو  هب  یعمج  يارب  هک  یتحاراـن  زج  اـه  تردـق  نیا  اـب  هزراـبم  و  دراد ؟ هرمث  هچ  اـه  تفلاـخم  لـیبق  نیا 
.؟ دشخب
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نارکفنشور زا  نشور  یباوج 

تسا تسرد.دیدن  دوخ  هب  يا  هنالداع  دصرددص  تموکح  کی  يور  یمالسا  هعماج ي  البرک ، هثداح ي  زا  دعب  هک  تسا  حیحص 
ياه گنر  هب  اه  تموکح  درک و  رییغت  ایند  هفایق ي  هک  تسا  حیحص  .دنتـشادن  هیما  ینب  زا  یمک  تسد  مه  سابع  ینب  هاگتـسد  هک 

اما.دـنهد ناـشن  تسه  هک  روط  نآ  ار  یمالـسا  تموکح  هتفرگ و  تسد  هب  ار  رما  ماـمز  دنتـسناوتن  یلع  نارـسپ  و  دـمآرد ، يرگید 
یلک روطب  و  دـید ، دـیاب  مه  رگید  رظن  زا  ار  یگدـنز  ربج  ناـمز و  تشذـگ  درک ، هعلاـطم  دـیاب  مه  تبثم  رظن  زا  ار  خـیرات  ناـیرج 

مه باسح  نیا  هب  ینعی.دـنارذگ  رظن  زا  دـیاب  مه  ار  تبثم  هبنج ي  درک ؛ هاگن  یفنم  رظن  هطقن  زا  هراومه  دـیابن  ار  یگدـنز  ثداوح 
یم شیپ  هنوگچ  یمالـسا  یگدنز  خیرات  و  اجک ؟ نیملـسم  مالـسا و  دوب ، هدماین  دوجو  هب  هزرابم  نیا  رگا  هک  درک  یگدیـسر  دـیاب 

البرک هثداح ي  يرآ ، .؟ تشگزاب تداعـس  يوس  هب  نیملـسم  هار  و  هدش ؟ ضوع  هنوگچ  خیرات  ریـسم  هزرابم  مایق و  نیا  اب  و  تفر ؟
کی تقو ، تموکح  اب  یلع  نب  نیسح  دروخرب.تسین  یخیرات  هداس ي  هنحص ي  کی  فط  هعقاو ي  هدوبن ، یلومعم  فداصت  کی 

، دمآ دوجو  هب  یمالسا  یعامتجا  یگدنز  بلق  رد  هک  تسا  يراد  هشیر  قیمع و  فداصت 
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کی یلکلا  زغم  لوا  هک  تسا  یکچوک  راـشف  کـی  ینیـسح  مایق.دـش  ادـیپ  یگدـنز  عیـسو  سوناـیقا  زکرم  رد  هک  تسا  يدروخرب 
جوم فداصت ، دروخرب و  نیا  هزرابم ، مایق و  نیا.داد  ناکت  ار  یمالـسا  عیـسو  يروطارپما  کی  دعب  دیبوک و  ار  يدادبتـسا  تموکح 

هجوتم ار  قارع  رـسارس  مک  مک  و  هدراذـگ ، هفوک  هب  اپ  دیـشکن  یلوط  تفرگ ، ار  نآ  فارطا  ـالبرک و  نیمز  درک ، داـجیا  یکچوک 
يایند رسارس  هرخالاب  و  تخاس ، هجوتم  ار  راد  هشیر  يدادبتـسا و  تموکح  رابرد  هدیـسر و  ماش  هب  هک  دشن  يدایز  هلـصاف ي  درک ،

کی تروص  هب  دعب  هام  شش  اما  تشادن ، یشورخ  شوج و  نادنچ  دوب و  مارآ  تفرـشیپ  نیا  اب  جوم  نیا.تفرگ  ار  زور  نآ  مالـسا 
يروطارپما تموکح  رـسارس  ات  هکم ، زا  دعب  لاس  و  هنیدم ، زا  رتناشورخ  دعب  لاس  کی  و  نیباوت ،) تضهن   ) هفوک زا  ینینوخ  تضهن 

نب نیسح  مایق.تخیرورف  مهرد  ار  هیما  ینب  هلاس ي  دنچ  هاجنپ و  يرگمتس  هاگتسد  هک  دیـشکن  یلوط  و  هدروآرد ، هزرل  هب  ار  دیزی 
هیما ینب  دادبتسا  ملظ و  خاک.درک  هاتوک  یمالسا  ياه  هعماج  زا  ار  يدادبتسا  ياهتموکح  تسد  هدیـشخب ، ار  هجیتن  نیرتگرزب  یلع ،
ینب همانرب ي  رگید  تسناد  یم  دمآ  یم  راک  رس  سک  ره  اما  تشگ ، ادص  رس و  رپ  هتفـشآ و  یمالـسا  روشک  عاضوا  دش ، نوگژاو 

يرتمیالم ياه  هاگتسد  هدمآ و  راک  رس  هجوت ، نیمه  اب  سابع  ینب.تسین  ارجا  لباق  هیما 
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دوجو هب  يرفن  رازه  نیدـنچ  هیملع ي  ياه  هزوح  .؟ تشگ لیان  يرت  هنـالداع  ياـه  تموکح  هب  مالـسا  جـیردت  هب  دـمآ و  دوجو  هب 
بتکم دش ، ادیپ  دوب  یملع  سردم  ره  زا  رت  قیمع  و  رت ، هوکشرپ  هک  نیسح  نیا  دنزرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سرد  سلجم  دمآ ،

دیزی رابرد  تافارحنا.دیـسر  تردـقرپ  یملع و  يروطارپما  ياهرابرد  هب  مالـسا  مک  مک  ات  دـندرک  راک  هب  عورـش  مه  يرگید  ياـه 
رگید ياهروشک  اب  یمالـسا  ياهرابرد  نیب  یگنهرف  طباور  درپس ، زور  يایند  نادنمـشناد  ياهوگتفگ  اـه و  ثحب  هب  ار  دوخ  ياـج 

، نیسح دنمورب  نادنزرف.دش  عورش  تسا  مالسا  تفرشیپ  لماع  نیرتگرزب  هک  فراعم  رگید  اب  یمالـسا  فراعم  هسیاقم ي  و  رارقرب ،
ار ینامـسآ  فراعم  سدـقم  حور  مالـسا و  یلـصا  بتکم  دنتـسناوت  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  اـهراد  ریگ و  نیمه  رد  يدـه ، همئا 

ماجنا دعاسم  همین  دعاسم و  ياهطیحم  نیا  رد  نیسح  نادنزرف  هک  اهتیلاعف  نامه.دنشخب  تاجن  طوقـس  زا  هدرک و  جیورت  حیرـشت و 
تداهش بالقنا و  نیا  هیاس  رد  ، دنک زاب  یلیدبت  لباق  ریغ  ياج  دوخ  يارب  اهلد  بولق و  رد  ات  هدرک  يرادهگن  ار  مالسا  ناینب  دنداد ،

درک زاب  یناسنا  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  مالـسا  فراعم  حور  اهتیلاعف  نیا  هجیتن  رد  دمآ ، دوجو  هب  اهتیلاعف  نیا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
يایند هب  تبسن  دوخ  تفرـشیپ  هعـسوت و  هب  مه  زونه  و  تفرگ ، ار  زور  نآ  يایند  رـسارس  جیردت  هب  ندرک  زاب  اجنیمه  نیا  رطاخ  هب 

.دهد یم  همادا  ینونک 
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لاغشا ار  یمالسا  خیرات  تاحفص  نیرت  ساسح  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ردقنیا  البرک  هثداح ي  ینعی  بالقنا ، نیا  لیلد ، نیمهب  و 
.تسا هدرک 

دننک یم  لاکشا  نیسح  هب  اهشنم  سدقم 

ار مالسا  ماکحا  قیاقد  ام  زا  رتهب  هک  امش  دیتسه ، انشآ  مالسا  هقف  هب  ام  زا  رتهب  هک  امـش  ربمغیپ ! رـسپ  زیزع ! نیـسح  دنیوگ : یم  اهنآ 
فورعم و هب  رما  طیارـش  زا  یکی  دیناد  یم  هک  امـش  زیزع ! نیـسح  .!؟ دینک یمن  ار  تایـضتقم  طیارـش و  تیاعر  ارچ  امـش.دیناد  یم 

ریثأت لامتحا  رگا  دینک ، ادیپ  فیلکت  ات  دنک  یم  رثا  امـش  ياه  هتفگ  هک  دیهدب  لامتحا  دـیاب  لوا  تسا ؛ ریثأت  لامتحا  رکنم ، زا  یهن 
دیناد یم  هک  امـش  دینک ؟ یم  فورعم  هب  رما  هنوگچ  عاضوا  نیا  اب  و  طیارـش ، نیا  رد.درادـن  اج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوبن 

ار همه  و  هدادن ، نخس  قح  سک  چیه  هب  هیواعم  دیناد  یم  هک  امش  تسا ، هیواعم  همانرب ي  نامه  دیزی  تفالخ  تموکح و  همانرب ي 
یماقم چـیه  زا  هک  نشخ  همانرب ي  نیا  اب  و  قانتخا ، طیارـش  نیا  رد  و  میخو ، عاضوا  نیا  اب  .دوب  هدرک  بوکرـس  هدـناشن و  اـپ  شیپ 

اهنت هن  طیارـش  نیا  رد  زیزع ! نیـسح  .!؟ درک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هدـش  وربور  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  دوـش ، یمن  مارتـحا 
.دوب دهاوخ  سکع  هب  هجیتن  هکلب  تسین ، ریثأت  لامتحا 
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رگا امـش.درک  دـنهاوخ  مهارف  نارگید  امـش و  يارب  تمحز  بابـسا  رتـشیب  هدرک  يرج  ار  اـهنآ  هاگتـسد ، نـیا  تاـفارحنا  زا  داـقتنا 
بارـش نوچ  دنک ، یم  رامق  نوچ  دیزی  دییوگب : احیرـص  دیهاوخب  رگا  امـش  دینک ، داقتنا  دیزی  قالخا  لامعا و  زا  احیرـص  دیهاوخب 
تکاس مه  وا  تسا  یهیدـب  دورب ، رانک  سدـقم  تسپ  نیا  زا  دـیاب  هتـشادن و  تفالخ  قح  دراد ، یـسنج  تافارحنا  نوچ  دروخ ، یم 
مهارف یتحاراـن  تاـبجوم  هدیـشک و  کـیراب  ياـهاج  هـب  راـک  میــسرت  یم  هرخـالاب  و  دـمآ ، دـهاوخرب  هلباـقم  ماـقم  رد  هتــسشنن و 
یمادقا دینزب و  یفرح  ات  دیرادن  یفیلکت  امش  تسین ، مهارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  نوچ  زیزع ! نیـسح  هصالخ.دوش 

امـش اب  نینمؤم  زا  یعمج  دینک  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  امـش  هک  نونکا  تسا ، فرـص  مدـع  زا  هب  صقان  دوجو  زیزع ! نیـسح.دینکب 
اما.دننک یم  هدافتـسا  يا  هزادنا  ات  مدرم  و  دوش ، یم  وگتفگ  ناتدج  تایاور  ثیداحا و  زا  و  دیراد ، یتاسلج  شیب  مک و  و  دنتـسه ،
دنهاوخ نیب  زا  ار  ینید  تالیکـشت  یلک  هب  هتخیر و  مهرد  مه  ار  هدنامیقاب  نیا  هدش  يرج  اهنآ  دینک ، يربارب  دیزی  اب  دـیهاوخب  رگا 

دوخ و ناج  ظفح  يارب  مینک ، یم  اضاقت  مینک ، یم  شهاوخ  دـسر ، یم  رظن  هب  بساـنمان  كاـنرطخ و  راـک ، نیا  زیزع ! نیـسح.درب 
.دیآ تسد  هب  يرتبسانم  تصرف  ات  هدرک  رظن  فرص  تسه  رگا  مه  نایهارمه 
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دیوگ یم  باوج  نیسدقم  هب  نیسح 

ثحب ثحب ، تسا ! فرص  مدع  زا  هب  صقان  دوجو  ییوگ  یم  هتخوس و  مالسا  لاح  هب  تلد  هک  ینمؤم  عرشتم ! ياقآ  سدقم ! ياقآ 
تقد یمک  دوخ  امـش  رگا  تسین ، فیلکت  طیارـش  ندوـبن  ندوـب و  مهارف  عوـضوم  عوـضوم ، تسین ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ینعی درک ، رما  دـیاب  دوش  هتخانـش  فورعم  اـما  دوـشن  لـمع  هک  یفورعم  درک ، یهاوـخ  كرد  ار  بلطم  مه  هلئـسم  ناوـنع  زا  ینک ،

، درک یهن  دـیاب  دسانـشب  رکنم  اما  دـنوش  بکترم  هک  يرکنم  درک ، رما  دـیاب  دـننادب  بجاو  اما  دوش  كرت  هک  یهلا  بجاو  ماـکحا 
دیاب اه  هنیمز  نیا  رد  و  درک ، یهن  دیاب  تسا  رکنم  هانگ و  هک  دنـشاب  هتـشاد  لوبق  اما  دنوش  بکترم  ار  ناهانگ  یـصاعم و  رگا  ینعی 

ار لالح  ینعی  دـننک ، فورعم  ار  رکنم  ای  رکنم ، ار  فورعم  دـنهاوخب  رگا  اما.دومن  تیاعر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 
نید رد  تعدب  تسا ، تعدب  عوضوم  تسا ، نوناق  ثحب  دوش ، یهن  ای  رما  ات  تسین  لمع  ثحب  رگید  اجنیا  لالح ، ار  مارح  ای  مارح 

تعدب هلئـسم  هب  دش  هتفگ  البق  هک  یباسح  اب  دیزی  همانرب ي  سدقم ! ياقآ.تسا  رکنم  باکترا  ای  فورعم و  كرت  زا  ریغ  ندراذـگ 
نیملـسم شلابند  هب  نیملـسملا و  هفیلخ  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  نانچ  نینچ و  مالـسا  تفگ  دنهاوخ  هدـنیآ  رد  ینعی  دوش ، یم  یهتنم 

.درکن تفلاخم  یسک  دندرک و  لمع 
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بتکم رد  «. یئاـبآ نید  ینید و  هیقتلا   » هلمج هن  دـناوخ ، دـیاب  ار  هملع » رهظی  نا  ملاـعلا  یلعف   » ثیدـح تعدـب ، روـهظ  هلئـسم ي  رد 
دشاب هدامآ  هنرو  دنک ، تفلاخم  دیوگب و  تسا  یملاع  ره  رب  دریگ ، رارق  دربتسد  دروم  یهلا  تباث  نوناق  رگا  هک  تسا  نینچ  مالـسا 

متخ یملع  هاتوک  هلئـسم  کی  اب  ار  ثحب  رگید  اجنیا.اهـشنم  سدقم  باوج  مه  نیا   . دندنبورف (1) شناهد  رب  نیـشتآ  ياه  ماجل  ات 
.مینک یم 

یملع هاتوک  ثحب  کی 

یهلا ملع  زا  هک  دوب  یناتساد  نیا  ایآ  .!؟ نتشک يارب  ار  رمش  دعس و  رـسپ  و  دیرفآ ، تداهـش  يارب  ار  شنارای  نیـسح و  دنوادخ ، ایآ 
دوخ و  هتفگ ، شردارب  ردام و  ردـپ و  و  هدومرف ، ادـخ  لوسر  شدـج  و  هتـسناد ، یم  ناربمغیپ  و  هتـشون ، اـه  نامـسآ  رد  و  هتـشذگ ،
هتشک شباحصا  دعس و  رـسپ  تسد  هب  دیاب  شنارای  نیـسح و  هک  هدوب  نانچ  تاردقم  ماظن  رد  ایآ  .!؟ تسا هتـسناد  یم  مه  ترـضح 

هناخ ي رد  دومرف : دعس  هب  ع )  ) یلع دمآ و  شیپ  نایرج  نآ  هفوک  دجسم  رد  دوب و  یکچوک  هچب ي  دعس  رسپ  هک  ییاج  ات  دنوش ،
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ایآ .!؟ دنتخانـش یم  هناـشن  نیا  هب  ار  دعـس  رـسپ  مدرم  دـعب  هب  زور  نآ  زا  و  تشک ؛ دـهاوخ  ار  نیـسح  مدـنزرف  هک  تـسا  يرـسپ  وـت 
هک ییاج  ات  هدوب  مه  ترضح  دوخ  رایتخا  رد  نآ  تایصوصخ  مامت  و  هتشون ، اه  نامسآ  رد  و  هتـشذگ ، ییادخ  ملع  زا  هک  یتداهش 

هتـشادن و يرگید  تشونرـس  تداهـش ، زج  هک  دـناد  یم  ماما  یتسار  ایآ  .!؟ تسا رییغت  لباق  دـهد ، یم  ربخ  دوخ  هاگلتق  عرـصم و  زا 
مه ار  البرک  نایرج  هدید و  ار  هدنیآ  ثداوح  مامت  دناوت  یم  هدوب و  بیغ  هب  ملاع  ماما ، یتسار ، ایآ  .!؟ دوش هتـشک  دیاب  دیدرت  نودب 

، تشگرب دهاوخ  البرک  هنحـص ي  زا  یلع  مرـسپ  طقف  دـیوگ : یم  هک  تسا  بیغ  ملع  نیمه  اب  ماما  ایآ  .!؟ دـنیبب نآ  تایئزج  همه  اب 
دهاوخ تداهـش  هب  ناکم  نالف  رد  ای  هدوب ، وا  لتاق  هدنـشک و  صخـش ، نالف  ای  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  هک  دـنادب  ماما  رگا  اـیآ  .!؟ ...و

ریذپ فلخت  رگید  للع  ناکم و  نامز و  طیارـش  زا  کی  چیه  هصالخ  و  لتاق ، هن  و  ماما ، هن  و  هدوبن ؟ رییغت  لباق  عوضوم  نیا  دیـسر ،
هنیدـم زا  هنابـش  هچ ؟ ینعی  تامادـقا  نیا  سپ  دوش  یم  هدـید  اـهنآ  تاـملک  رد  مه  شیب  مک و  هک  تسا  نینچ  یتسار  رگا  .!؟ تسین

نتفر هفوک  فرط  هب  و  ندوب ، عالطا  یب  نایرج  زا  ملسم  تداهـش  زور  نداتـسرف ، بئان  نتـساوخ ، کمک  نتـشون ، همان  نتفر ، نوریب 
مالسلا هیلع  یلع  رگا  دنک ؟ یم  مادقا  ارچ  دناد  یم  ماما  رگا  هرخالاب  و  .!؟ دراد ینعم  هچ  ...و ،
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؟ دشون یم  ارچ  تسا  مومسم  بآ  نیا  دناد  یم  نسح  ماما  رگا  دوریم ؟ دجسم  هب  ارچ  دوش ، یم  هتشک  مجلم  نبا  تسد  هب  دناد ، یم 
اهنآ دـنناد و  یمن  رگا  و  .!؟ ...و دور ؟ یم  ارچ  ددرگ ، یم  دیهـش  هدـش و  یهتنم  البرک  هب  هار  نیا  دـناد  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا 

یتایاور سپ  داد ، یم  ناشن  ام  ناتساد  بیترت  هچنانچ  رتنشور ، یهتنم  دنور ، یم  شیپ  اهراک  رد  یعیبط  يراجم  رب  نارگید  نوچمه 
هک ییاه  ییوگ  شیپ  هدوب و  ناـیرج  نیمه  رد  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  یثیداـحا  و  تسیچ ؟ هدیـسر  ماـما  ربمغیپ و  ملع  باـب  رد  هک 

ار ناهج  هدـنیآ ي  ثداوح  ماما ، ربمغیپ و  ایآ  - 1: ددرگ یمرب  لاؤس  ود  هب  تـالمج  نیا  همه ي  هدرـشف ي  .!؟ تسا هنوگچ  هدومرف 
اب هک  ار  اهنآ  تامادـقا  تسین ، رییغت  لـباق  رگا  و  دـنک ؟ رییغت  تسا  نکمم  دـنادب  ماـما  اـی  ربمغیپ  هک  يا  هثداـح  اـیآ  - 2 .؟ دنناد یم 

ملع ود  ار  ماما  ربمغیپ و  هعیـش ، رظن  زا  تفگ : دیاب  لوا  شـسرپ  باوج  رد  .؟ درک ریـسفت  دـیاب  هنوگچ  دـهد  یمن  قفو  اه  ییوگـشیپ 
، دوش یم  فلتخم  تیصخش ، یگدنز و  بتارم  فالتخا  هب  هدوب و  یناسنا  درف  ره  يارب  هک  یلومعم  یعیبط و  ملع  نامه  لوا : تسا ،
دیآ و یم  دوجو  هب  یهلا  ملع  اب  میقتسم  طابترا  هیاس ي  رد  هک  یملع  ینعی  مینک ، یم  ریبعت  يدادادخ  ملع  هب  نآ  زا  هک  یملع  مود :

تروص هک  ییاجنآ  ات  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  زا  همئا  ءایبنا و  تاعالطا.ددرگ  یم  عطقنم  نآ  عطق  اب 
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یم یبوبر  ملع  اب  طابترا  يرارقرب  ماگنه  هب  ماما  ربمغیپ و  ینعی  تسا ، یهلا  ملع  طابترا و  نامه  زا  هدافتسا  اب  اهنت  هتشاد ، یبیغ  ملع 
لماک و ناسنا  کی  زا  شیب  عاطقنا ، ماگنه  هب  اما  دنهد ، ربخ  هدید و  ار  ثداوح  نایرج  هدرک و  هاگن  یتسه  هناخ ي  رب  ماب  زا  دنناوت 

بیغ دنناوت  یمن  طیارش  نآ  رد  تشاد و  دنهاوخن  یملع  دسانش ، یم  ار  تالولعم  للع و  هلـسلس ي  طباور  يا  هزادنا  ات  هک  ینـشور 
حیحـص هدیـسر  ماما  ربمغیپ و  ملع  باـب  رد  هک  یثیداـحا  تاـیاور و  مه  باـسح ، نیا  يور.دـنیوگب  ار  هدرپ  تشپ  ثداوح  هتفگ و 

البرک هدـنیآ ي  هرابرد ي  یلع  نب  نیـسح  هک  یبلاطم  مه  دـنا ، هداد  یم  ماجنا  راک  یعیبط  يراجم  يور  هک  یتامادـقا  مه  و  تسا ،
غارـس امیقتـسم  دیاب  مود ، لاوس  زا  باوج  يارب  اما.تسا  هداد  ماجنا  راک  یعیبط  نیناوق  قبط  هک  یتایلمع  مه  تسا ، حیحـص  هدومرف 

ار يا  هثداح  یهلا  ملع  هار  زا  ماما  ای  ربمغیپ  رگا  و  هن ؟ ای  هدوب  رییغت  لـباق  تشذـگ  یهلا  ملع  زا  يزیچ  رگا  تفگ : هتفر و  یهلا  ملع 
نـشور یلـصا  دصقم  هدش و  لح  عوضوم  لاؤس ، کی  باوج  هب  هجوت  اب  منک  یم  رکف  نم  .؟ هن ای  دـنک  رییغت  تسا  نکمم  دنتـسناد ،

روط هب  دـناوت  یم  هجوت  یمک  اـب  یناـسنا  ره  و  نشور ، یلیخ  هناتخبـشوخ  اـما  دراد ، یملع  ثحب  هکنیا  وگ  لاوس  نیا  باوج.ددرگ 
تـسد هب  هک  یثداوح  هب  تبـسن  دناد ، یم  دنیب و  یم  ار  هدنیآ  ثداوح  هک  ادخ  ایآ  تسا : نیا  لاؤس.دیوگب  خـساپ  یعطق  حـیرص و 

الثم ناسنا  نیا  هک  دناد  یم  دیآ ، یم  دوجو  هب  اهناسنا 
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هک تسناد  یم  ادخ  ینعی  .؟ دومن دـهاوخ  مادـقا  رایتخا  يور  زا  وا  هک  دـنیب  یم  ای  درک ؟ دـهاوخ  يراچان  ربج و  يور  زا  ار  راک  نیا 
شنارای یلع و  نب  نیسح  هک  تسناد  یم  ادخ  .!؟ ربج ای  رایتخا !؟ يور  زا  اما  تشک ، دنهاوخ  ار  یلع  نب  نیسح  رمـش ، دعـس و  رـسپ 

ینعی دنک ، یمن  فلخت  مولعم  زا  ملع  هک  تسا  یهیدب  .!؟ رایتخا ای  ربج !؟ يور  زا  اما  دش ، دنهاوخ  هتشک  هدرک و  تمواقم  البرک  رد 
ای دندوب  روبجم  نیسح ، نتشک  رد  رمش  دعس و  رسپ  عقاو  رد.دهد  یم  ناشن  ار  نامه  مه  ملع  هدوب ، جراخ  عقاو و  رد  هک  روط  نامه 
رد اروشاع ، بش  نیـسح ، نارای  باحـصا و  راتخم !؟ ای  دوب  روبجم  ندرک ، تمواـقم  ـالبرک و  هب  نتفر  رد  یلع  نب  نیـسح  راـتخم !؟
مه هدرک و  حیبقت  ار  لمع  نیا  ناشدوخ  مه  ارچ  سپ  دندوب ! روبجم  رمش  دعس و  رـسپ  رگا  .!؟ راتخم ای  دندوب  روبجم  نتفر ، ندنام و 
وا دوش و  یم  لیلجت  شسدقم  ماقم  زا  ردقنیا  ارچ  سپ  دوب ! روبجم  ندش  هتشک  البرک و  هب  نتفر  رد  یلع  نب  نیـسح  رگا  .!؟ نارگید

گرزب ار  ـالبرک  يادهـش  ردـقنیا  اـیند  ارچ  سپ  دـندوب ! روبجم  نیفرط  رگا  .!؟ دـنناوخ یم  اـه  ناـسنا  ياوشیپ  نادرمدازآ و  ربهر  ار 
.!؟ دننک یم  اه  ثحب  ناششاداپ  رفیک و  هرابرد ي  ای  دتسرف ، یم  نیرفن  نعل و  نآ  نیببسم  رب  و  هتشاد ،
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هب یمک  هجوت  اب  اما  تسا ، راتخم  يدارا  ياهراک  رد  ناسنا  هک  مینک  تابثا  یملع  ناهرب  هار  زا  ات  تسین  ضیوفت  ربج و  ثحب  اجنیا 
رایتخا هدارا و  يور  زا  نیفرط  رمش ، دعـس و  رـسپ  مه  و  دندوب ، راتخم  شنارای  نیـسح و  مه  هک  تسا  مولعم  هلئـسم  باوج  نادجو ،
رایتخا يور  زا  نیفرط  هک  دناد  یم  دنوادخ  نیاربانب.دنراد ، رفیک  باوث و  و  هدوب ، حـیبقت  نیـسحت و  دروم  لیلد  نیمه  هب  و  دـندمآ ،

ینعی دـنک ، یمن  روبجم  ار  فرط  رایتخا ، نیا  هب  یهلا  ملع  هار  زا  ماما  ربمغیپ و  ملع  ای  رایتخا ، نیا  هب  یهلا  ملع  درک ، دـنهاوخ  نینچ 
نیمه يور  مه  ماما  ربمغیپ و  و  تبثی » ءاشی و  ام  هللا  وحمی   » دـنک یمن  فلخت  مه  یهلا  ملع  تسا ، یقاـب  راـک  تاذ  رد  رییغت  ناـکما 

ملع اما  تسا ، هتـسناد  یم  نینچ  دنوادخ  هک  میمهف  یم  لمع  زا  دعب  ام  یلو.دنداد  یم  ماجنا  تعیبط  سیماون  قبط  ار  اهراک  ساسا ،
رایتخا اب  هتـشاد و  هار  تابثا  وحم و  یهلا  ملع  رد  دراد ؛ توافت  وا  اب  یلو  هدـش  هتفرگ  یهلا  ملع  زا  هک  تسا  حیحـص  ماما ، ربمغیپ و 

اما تشاد ، دـهاوخ  قفاوت  فلکم  رایتخا  اب  هتـشاد و  هار  تابثا  وحم و  بتارم  رگید  ماما  ربمغیپ و  اـما  تشاد ، دـهاوخ  قفاوت  فلکم 
نیا يور.درادن  طابترا  ام  هب  العف  هدش و  ثحب  مه  باب  تایاور  رد  هچنانچ  دنناد ، یمن  ار  تابثا  وحم و  بتارم  رگید  ماما  ربمغیپ و 
رگا و  میا ؛ هتفرن  یهابتشا  هار  میهد ، رارق  رظن  دروم  ار  هطوبرم  تایاور  مینک و  ثحب  یهلا  ملع  رظن  زا  رگا  ار  البرک  ناتساد  باسح ،
لیلد نیمهب  و  هدرکن ؛ هابتـشا  مه  زاب  مینک  یـسررب  دهد  یم  قفو  یمومع  مهف  اب  رتشیب  هک  يرهاظ  تروص  یعیبط و  يراجم  رظن  زا 

مه ار  نآ  هجیتن ي  ات  هدومن  هعلاطم  يداع  یلومعم و  ياه  هار  زا  یعیبط و  هداس ي  ياهباسح  اب  ار  هعقاو  نیا  ام 
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نیشنلد ناتساد  نیا  زا  یمالـسا  ناردارب  دوخ و  میراودیما.میریگب  قشمرـس  نآ  زا  دوخ  هرمزور ي  یگدنز  رد  هدید و  رظن  نیمه  زا 
.میریگب ماهلا  یگدنز  مسر  هار و  رد  شمارگ  باحصا  نیسح و  قالخا  حور و  زا  هدش و  دنم  هرهب  یناسنا 

رعش دنچ 

لقن ناگرزب  زا  مه  هلمج  ود  یکی  باختنا و  رعاش  دنچ  زا  رعـش  دنچ  ام  تسا ، یگرزب  مهـس  ثحب  نیا  رد  ار  رعـش  نوچ  نایاپ ، رد 
زور ات  رشب  عون  يدازآ  یپ  زا  ( يولع ) تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرـس  گرم  هک  تسا  نیا  نید  هاش  لتق  هفـسلف ي  گرزب  : مینک یم 

میهاوـخ اـنب  وـن  زا  ار  لدـع  ياـنب  سپ  مـینک  یم  ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  دادبتـسا  خاـکدرک  میهاوـخ  اـپب  ار  يدرمدازآ  مـچرپ  رـشح 
نوخ هب  وت  مان  يدازآ ، رتفد  رد  ( يورـس ) درک میهاوخ  ادـص  رپ  ار  ناهج  قح  يادـن  زا  دـیدپ  دـیآ  ناهج  رد  ات  یبهذـم  بالقنادرک 

اه ناونع  وت  نوخ  اب  رتفد  ره  هب  تبث  دش  تسا  تبث 
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ور نآ  زا  يدازآ  سرد  ( اسر رتکد  ) دـش ایند  ناـگدازآ  ربهر  نیـسح  يزاـبناج  یگنادرم و  يدرمدار و  هب  ( یناـمرک هدازرظاـن  رتکد  )
لاـمآ شیپ  تخومآ  سرد  شیگدازآ  بتکم  زا  هکنآ  ( دـهاش ) دـنک اوسر  ناـهج  رد  ار  ناگـشیپ  تناـیخ  اـت  لـمع  اـب  ماؤت  تخاـس 

داؤف ) تسا اـجب  موـلظم  هیاـپ ي  دـش و  تسد  زا  ملاـظ  متـس  دـنام  اـجب  هن  رگمتـس  درگ  اـقب  هن  ( گشرـس ) دوـش میلـست  هچ  رگمتس ز 
درک دادبتسا  عطق  تمایق  ات  ( اسر مساق  رتکد  ) رگدادیب بصاغ  مکح  میلـست  دوش  یک  یگنادرم  تیآ  تریغ  سومان و  رهظم  ( ینامرک

داتسرف ماش  يوس  داجس  بنیز و  ای  داد  الب  برک و  هگلتق  زا  هیمالعا  ( یناتسکاپ لابقا  ) درک داجیا  نمچ  وا  نوخ  جوم 
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ناج و لام و  دنزرف و  رس  زا  تشذگ  ( ریـصب داتـسا  ) دازآ دوب  تراسا  دیق  زا  رـشب  دیاب  روطـسم  هیرـشن  نآ  رد  دوب  نوخ  هلمج ز  نیا 
هب هش  نآ  زور  مین  نایماش  يرمع  دـندرتسگ  هک  ار  یطاسب  نآ  ( يدرجورب بئاص  ) شنید رـس  زا  تشذـگ  دـناوتن  یم  دـید  هچ  ردارب 

دادبتـسا خاک  تماهـش  زا  ناریو  تخاس  ار  داد  لدـع و  نیئآ  ناـهج  رد  جـئار  درک  ( یناهفـصا ضئاـف  ) تفر دـیچرب و  ـالبرک  تسد 
ادـف ناج  تسا  نم  نیئآ  ندـیچرب  ار  ملظ  طاـسب  نوچ  : دـنک یم  یفرعم  ار  نیـسح  هیحور ي  هک  يرعـش  نیرخآ  مه  نیا  ( يورـس ) ار

دادبتسا خاک  دیزی  خاک  رد  دومرف  نایب  ارغ  يا  هبطخ  : بنیز هرابرد ي  مه  رعش  ود  نیا  ( يورس ) تسا نم  نید  قح  نید  هار  هب  ندرک 
( يورس ) تفر درک و  ناریو  هشیر  زا  ار 
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هدـنیاپ وت  رهب  زا  تنطلـس  نیا  نادـب  ناهدرک  دـیدهت  قح  تاذ  رهق  ار ز  نایفـس  روپ  درک  دـیدجت  ار  هنهک  ياهدـهع  شباـطخ  ناز 
يا هزات  زیچ  دنه  مدرم  يارب  نم  دیوگ : یم  دنه  گرزب  حلـصم  يدناگ ، ( يورـس ) تسین هدـنیآ  رد  زورما  تردـق  نیا  ارت  مه  تسین 
تلم ناغمرا  مدوب  هدروآ  تسد  هب  البرک  نانامرهق  یگدـنز  خـیرات  هرابرد ي  متاقیقحت  تاعلاطم و  زا  هک  يا  هجیتن  طـقف  مدرواـین ،

هسامح ي همدقم ي   ) دومیپ یلع  نب  نیسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه  تسا  بجاو  میهدب  تاجن  ار  دنه  میهاوخب  رگا  مدرک ؛ دنه 
يراکادف ظاحل  زا  نیسح  ماما  هکنآ  زا  رتهب  تعاجش  زا  يا  هنومن  چیه  دیوگ : یم  ناتسکاپ  سـسؤم  حانج ، یلع  دمحم  (. دیـشروخ

نیمزرـس رد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  نیا  قشمرـس  زا  دـیاب  نیملـسم  مامت  نم  هدـیقع ي  هب  دوش ، یمن  ادـیپ  ملاع  رد  داد ، ناشن  روهت  و 
: دیوگ یم  ییاکیرمآ ، خروم  کینوریا ، نتگنیشاو  (. ص 96 شناد ، رون  مود ، لاس  موس ، هرامش ي   ) دنیامن يوریپ  درک  نابرق  قارع 

تـضهن اوشیپ و  تیلوئـسم  نکیل  دشخب ، تاجن  دیزی  هدارا ي  هب  ندـش  میلـست  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دوب  نکمم  نیـسح  ماما  يارب 
روظنم هب  يراشف  یتحاران و  ره  لوبق  يارب  ار  دوخ  يدوزب  وا  دسانشب ، تفالخ  ناونع  هب  ار  دیزی  وا  هک  داد  یمن  هزاجا  مالسا  شخب 

.تخاس هدامآ  هیما  ینب  لاگنچ  زا  مالسا  نتخاس  اهر 
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يا ناولهپ و  يا  تسا ، اپرب  ریذـپانانف  نیـسح  حور  ناتـسبرع  هدـیتفت  ياهگیر  يور  رد  و  کشخ ، ینیمزرـس  نازوس  باـتفآ  ریز  رد 
ياوـشیپ نیــسح  زا  لـقن  ص 96 ) شناد ، روـن  مود ، لاــس  موــس ، هرامــش   ) نیــسح يا  نـم  راوسهــش  يا  تعاجــش و  هنوــمن ي 

رد اصوصخم  هدوب ، هابتـشا  راتفرگ  شیب  مک و  یناسنا  ره  نوچ  هکنآ  موش  روآداـی  تسا  مزـال  همتاـخ  رد  هک  ار  یعوضوم.اـهناسنا 
هتشاد هوزج  نیا  رد  یتاهابتـشا  تسا  نکمم  هدوبن ، ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  مه  ام  و  دریگ ، یم  ماجنا  تعرـس  هلجع و  اب  هک  ییاهراک 

ییامنهار و زا  اذل  هدش  میظنت  رگید  لغاشم  نتـشاد  اب  هتـشذگ  لاس  ناضمر  رفـص و  مرحم و  یلیطعت  ياه  تصرف  رد  نوچ  میـشاب ،
ار هوزج  نیا  شراگن  قیفوت  هک  رکـش  ار  ادـخ.مینک  یم  رکـشت  هدـش  تقوشوخ  زیزع  ناگدـنناوخ  یمارگ و  نادنمـشناد  يروآداـی 

يدزی دمحم  مق -  نمهب.دریگ 1343 رارق  ع )  ) نیسح سدقم  هاگشیپ  لوبقم  تسا  دیما  هدومرف ، تیانع 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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